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A KÖZGYŰLÉSEN MEGJELENT KÉPVISELŐK: 
dr. Égi Csaba, Frankné dr. Kovács Szilvia, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, 
Krauss Péter, László Ferenc, Márkus György, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, dr. 
Puskás Imre, Széles András, Takács László, Takács Zoltán, Tóth Endre Géza. 
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:  
dr. Sümegi Zoltán.  
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: — 
 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA:  az ülés kezdetekor 13 fő. 
 
 
Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula 
megyei aljegyző..  
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:  
dr. Ackermann Zsuzsanna, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
munkatársa.  
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NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:  
dr. Méri Sándor könyvvizsgáló, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft-
től, dr. Sitányi László, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. 
ügyvezetője és Kovács Zoltán, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
NKft. munkatársa.  
 
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:  
A Tolnai Népújság, az MTI és a Tolnatáj TV munkatársai. 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából, kérem 
Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek jelezni.  
 
Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
 
Mindenkit tisztelettel köszöntök. Köszöntöm Alba megye delegációját. Külön nagy 
tisztelettel köszöntöm Mariana Hurbean főjegyző asszonyt, Marian Aitai gazdasági 
igazgató urat, Dan Popescu vidékfejlesztési és turisztikai igazgató urat, és 
köszöntöm Toma Tibor barátunkat, akit azt gondolom, senkinek sem kell bemutatni, 
ő önmagában egy intézmény Alba megyében.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Az írásban megküldött napirendet tárgyaljuk. Kérdezem, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek indítványa? Amennyiben nincs, az írásban 
megküldött napirendről fogunk szavazni. De mielőtt ezt megtennénk, jelezni 
szeretném Képviselőtársaim felé, hogy helyszíni kiosztással megkapta mindenki a 
Tolna Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum ülésén elhangzottakról szóló 
tájékoztatót, mely tartalmazza, hogy az egyes napirendi pontjainkra vonatkozóan 
milyen döntés született a Fórumon.  
 
(A Tolna Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum üléséről szóló 
tájékoztató a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 
 
Mivel Képviselőtársaimnak továbbra sincs módosító javaslata, az írásban megküldött 
napirendi pontokról szavazunk. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, 
egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta. 
 
 
N A P I R E N D: 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
2. Javaslat „A 2007-2013. közötti Európai Uniós programozási időszak 

előrehaladásának, valamint a 2014-2020. közötti időszak várható feladatainak 
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áttekintése, megyei vonatkozásai a területfejlesztési feladatkörök 
középszinten történő ellátása tekintetében” című tájékoztató elfogadására  
Előadó: dr. Sitányi László, a DDRFÜ NKft. ügyvezetője 

 
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének 

módosítására és a közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat törvényességi felhívás megtárgyalására  

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
6. Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyásáról  

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
7. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. 

félévi helyzetéről  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
8. A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója  

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
9. Javaslat a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Koncepció 

véleményezésének jóváhagyására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
10. Javaslat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2.0 változat 

véleményezésének jóváhagyására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
11. Javaslat a Terület- és Területfejlesztés Operatív Program 2.0 változat 

véleményezésének jóváhagyására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
12. Beszámoló az OTrT törvény módosításáról szóló kormány-előterjesztés 

tervezethez tett Tolna megyei javaslatokról  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
13. Javaslat a Vidékfejlesztési Operatív Program 1.0 változat véleményezésének 

jóváhagyására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
14. Javaslat az Államreform Operatív Program keretében kiírt, „A területfejlesztési 

tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei 
önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat 
benyújtására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
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15. Javaslat alapítványi támogatásra  

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt valóban elkezdenénk az írásban megküldött napirendi 
pontok tárgyalását, én azt javaslom, adjunk lehetőséget partnermegyénk 
delegációjának, hogy egy kis prezentációval mutassák be számunkra a megyét. 
Megkérve Főjegyző asszonyt, hogy foglaljon helyet az asztalunknál, megadom a 
lehetőséget, hogy néhány szóval felvezesse ezt a bemutatkozást.  
 
Mariana Hurbean, Alba Megyei Tanács főjegyzője: 
Jó napot kívánok! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon örülök, hogy találkozhatunk. Mint 
látják, komoly delegációval érkeztünk. Mi ketten átadjuk majd a stafétabotot az új 
generációnak, hogy továbbra is biztosítsuk a jó kapcsolatot Tolna megyével. A 
prezentációban, amelyet látni fognak, az Alba megyére jellemző átlagértékeket 
mutatjuk be, illetve felvetjük azokat a lehetőségeket, amerre a továbbiakban haladni 
lehet. Hogy meggyorsítsuk a prezentációt, magyarul hoztuk el a diákon látható 
információt, így nincs szükség előadásra, elég elolvasni. Szeretnénk megköszönni 
dr. Puskás Imrének, a Közgyűlés elnökének ezt a meghívást, és engedje meg, hogy 
én is megismételjem meghívásunkat, hogy jöjjenek el Alba megyébe, akár hivatalos, 
akár magán látogatásra. Nagyon szépen köszönjük. 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönjük szépen Főjegyző asszony szavait, a prezentáció közben el is indult. Ezt 
nézzük meg, azt követően pedig folytatjuk munkánkat.  
 
Köszönjük a prezentációt. Azt gondolom, annak nem lesz semmi akadálya, hogy 
Képviselőtársaimnak az ismert e-mail címére átküldjük ezt az anyagot, ami így 
mindannyiunk számára áttekinthetőbb lesz. Hiszen nagyon fontos, hogy minél többet 
tudjunk a partnermegyéinkről, a prezentációban pedig fontos adatok szerepeltek. 
Köszönöm Főjegyző asszonynak és a delegációnak, hogy ezzel gazdagították 
ismereteinket. Természetesen a meghívást is köszönettel elfogadjuk, igyekszünk 
majd személyes benyomásokat is szerezni mindarról, amit itt a számok tükrében 
láthattunk. Ha még van egy kis türelmük és közöttünk maradnak, akkor a következő 
napirendi pontok egyikében, az ezt követő 2. napirendi pontban viszont olyan 
fejlesztésekről tudnak némi képet kapni, amelyek itt Tolna megyében valósultak meg. 
dr. Sitányi lászló igazgató úr erről fogja majd a Közgyűlést tájékoztatni.  
Azonban haladjunk az elfogadott napirend szerint. A napirendi pontok tárgyalása 
következik.  
 
 
1. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdések következnek. 
Amennyiben nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, szíveskedjenek 
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hozzászólási szándékukat jelezni. Mivel nem látok hozzászólási szándékot, a vitát 
lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 32/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
26/2013. (VI. 28.), 27/2013. (VI. 28.), 28/2013. (VI. 
28.), 29/2013. (VI. 28.) és a 30/2013. (VI. 28.) lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadta. 

 
 
2. NAPIRENDI PONT 
Javaslat „A 2007-2013. közötti Európai Uniós programozási időszak 
előrehaladásának, valamint a 2014-2020. közötti időszak várható feladatainak 
áttekintése, megyei vonatkozásai a területfejlesztési feladatkörök középszinten 
történő ellátása tekintetében” című tájékoztató elfogadására  
Előadó: dr. Sitányi László, a DDRFÜ NKft. ügyvezetője 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Sitányi Lászlót, a Dél-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét, és meg is adom a 
lehetőséget számára a szóbeli kiegészítéshez. Tessék.  
 
dr. Sitányi László, a DDRFÜ NKft. ügyvezetője prezentáció keretében emelte ki az 
előterjesztésben ismertetett adatokat.  
 
(Tóth Endre képviselő úr megérkezett az ülésterembe, így a jelenlévő 
képviselők száma 14 fő.) 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. 
Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.  
 
Takács László, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Ügyvezető 
úr! Két kérdésem lenne, az egyik a jelenre, a másik a jövőre vonatkozik. Ami a 
jelenre vonatkozik, az előterjesztésünk 6. oldalán azt látjuk, hogy Somogy megyében 
667 ezer forint volt az egy főre eső támogatás, Baranyában kevesebb, 639 ezer. De 
ami a legszomorúbb, hogy Tolna megyében ez 433.755 forint volt. Amit említett most 
Ön is a tájékoztatójában, hogy ezzel mi gyakorlatilag sereghajtók vagyunk a megyék 
rangsorában. Ugyan Pest megye mögöttünk van, de Pest megye helyzete speciális 
hozzánk képest. Én azt hiszem, hogy ezt mi a mindennapokban is érezzük, hogy ez 
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a régió leszakadóban van az országon belül, és ezen belül Tolna megye is 
leszakadóban van. Ezt érezzük abban, hogy egyre többen mennek külföldre a 
fiatalok, középkorúak, sőt most már idősek is. Rengeteg eladó ingatlan van, melyek 
ára csökken. Az lenne a kérdésem, hogy ennek ki a felelőse? Nyilván nem egy 
személyről szól ez a történet, tehát ki hibázott ebben a dologban az elmúlt években, 
hogy ez a helyzet így alakult? Ugye most már ez a költségvetési ciklus zárul 2014-
ben, tehát itt a vállalkozói szférával volt a probléma, az önkormányzatokkal, a Megyei 
Önkormányzattal, esetleg az Ön által vezetett intézménnyel? Ki ebben a hibás? Itt 
most nem arról van szó, hogy kicsi a megye, mert ez egy lakosra jutó összegről 
beszélünk. Tehát ez lenne az első kérdésem, ami a jelenre vonatkozott, hogy ez a 
helyzet mitől állt így elő? A másik pedig, ami ugye már a 2014-2020-as ciklusról szól. 
Szintén az Ön előterjesztésében azt láthatjuk, hogy itt a régiók tekintetében mi 
16,4%-kon részesedtünk az előző ciklusban, most pedig 13,6%-ra van ez tervezve, 
tehát 2,8%-kal a régió részesedése az uniós forrásokból csökkenni fog. Annak 
függvényében, amit az előbb elmondtam, és talán ezzel Ön sem fog vitatkozni, hogy 
leszakadóban vagyunk, tehát valahol úgymond fölzárkózunk, lezárkózunk Észak-
Magyarországhoz, Észak-Alföldhöz ha ez így folytatódik. Nem értem, hogy a 
tervezés szintjén akkor ez miért így fog alakulni? Nekünk gyakorlatilag többet kellene 
részesedni az uniós forrásokból a következő ciklusban, mint az előzőben. Tehát mi 
ennek az oka? Köszönöm szépen.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Miután jelenleg nem látok jelentkezőt további kérdésre, megadom Ügyvezető úrnak a 
szót a válaszadáshoz.  
 
dr. Sitányi László, a DDRFÜ NKft. ügyvezetője: 
Köszönöm. Én, ahogy általában a dolgoknál lenni szokott, nem gondolnám, hogy van 
egy felelős. Van ez a régi hitvita, hogy az Erőmű, meg a GDP Tolna megyénél mindig 
elbillenti ezeket a dolgokat. Így amikor számoljuk GDP-ből visszafelé, stb. ezt 
ismerjük, ez nem kedvez a megyének, miközben mi tudjuk, hiszen már számtalan 
tudományos intézmény felmérte, magának az Erőműnek a hatása néhány km sugarú 
kör, annál messzebb nem nagyon terjed. Az a baj, hogy ezzel nem nagyon van mit 
kezdeni, mert ha ezt akár statisztikai hivatal, akár már elkezdené, akkor rögtön 
lehetne jelentkezni, hogy Győrből vegyük ki az Audit, és még nem tudom honnan kit, 
tehát ez így nyilván nem lenne kezelhető. Én azt gondolom, és összevonnám a 
kettőt, hogy nyilván meg kell találnunk a hibákat, amiket esetleg elkövettünk, de a 
tervezésre kell nagyobb hangsúlyt fordítanunk. Az előző regionális tanácsban is 
Tolna megye hallathatta a hangját, nem hiszem, hogy ott bármiféle ilyesmi 
érvényesült, most viszont direkt a megyei szintre került a tervezés. Én azt gondolom, 
hogy a rendelkezésünkre álló keretet kell kihasználni. Amit mi mindenkinek 
javasolunk, és azt gondolom, hogy az előzetes beszélgetések során a vezető 
kollégák el is fogadták ezt a fajta módszert és ezt javasolnám a Közgyűlésnek is, 
hogy próbáljunk elszakadni attól a szemlélettől, hogy mondjuk most lesz egy területi 
operatív program, tudjuk, hogy lesz valami pénz, és mi arra találjuk ki a terveinket. 
Azt gondolnám, hogy azt kell kitalálni, hogy mire van szüksége a megyének. Amibe 
mi nagyon szívesen segítünk, hogy ezeket aztán milyen forrásokból lehet 
megvalósítani. Nagyon egyszerűen fogalmazva, nem törődve azzal, hogy ez most a 
területi operatív programból tudjuk finanszírozni, vagy a gazdasági operatív 
programból. Sőt, ami már a tervezésnek egy nagyon szép és hasznos része lehet, 
hogy olyan programokat összeállítani, amik több alapból vannak finanszírozva, 
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például a vidékfejlesztési programokból is, hiszen mindhárom dél-dunántúli 
megyének erre figyelni kell. Mivel nagyon nehezen tudom azt elképzelni néhány 
városunk kivételével, hogy az agrár- és élelmiszeriparnak ne legyen szerepe. Ha 
fenntartható gazdaságfejlesztést akarunk, annak az agráriummal valamilyen 
kapcsolatban kell lenni. Ez így teljesen általánosságban is azt gondolom, hogy 
elmondható. Én nem hiszem, hogy valakire itt rá lehetne mutatni, hogy te voltál a 
hibás. Magunkra főleg nem, hiszen maga a DDOP-s rendelkezésre álló kereteket 
túlköltöttük, ezért nem gondolnám. Azt viszont mindenképpen az együtt dolgozás 
során, és azt nagyon képszerűen is el tudnám mondani a tisztelt Közgyűlésnek, hogy 
amikor az ÁROP kiírás arról ír, hogy a regionális ügynökségnek feladata, aminek 
nagyon szívesen tesz eleget, átadni a tapasztalatokat a megyéknek ebben a 
munkában, azt mi nem úgy képzeljük el, hogy csinálunk egy szép vastag dossziét és 
átadjuk, hogy ezek a tapasztalatok. Hanem amikor építjük majd az új projekteket, és 
én azt gondolom, amiről már beszéltünk is Elnök úrral, Alelnök úrral, hogy itt 
mindenképpen a kistérségekig, járásokig, településekig el kell jutni ennek a tervezési 
folyamatnak a jövő év során, akkor ezeket a tapasztalatokat beleépítjük. Tehát olyan 
projekteket, azt a kifejezést még jobban szeretem, hogy projekt csomagokat, tehát ne 
magában álló projektek legyenek egy-egy településen, hanem egymással 
összefüggésben lévő projekt csomagok, amelyeknek a földhözragadt dolgait, mint a 
finanszírozását, a lefutását, a közbeszerzését, kinek mit kell csinálni, kinek mi a 
feladata, ezt rendesen megtervezzük. Mert ha egy ilyen tapasztalatról nagyon 
egyszerűen akarok beszélni, gyakran láttuk ezt, szerintem Önök is, úristen nyertünk, 
most mi lesz? Ez volt ugye a másik. Az egyik, amikor nem nyertünk és duzzogunk, a 
másiknál meg az, hogy nyertünk, na aztán most kiderül, hogy se rendesen kitalált 
tervünk nincs, se a közbeszerzés nincs felépítve, se az egésznek a lefutása, se a 
projektmenedzsment, se a többi. Én ezt a tudást szeretném felajánlani az Ügynökség 
kollégái részéről, akik ugye az asztal másik oldalán ültek ugyan, de mi nap mint nap 
találkozunk ezekkel az állandó határidő csúszásokkal, amik ugye még mindig 
relatívak, mert a mi határidőcsúszásainkkal bele fogunk férni a 2015-be, de azért 
látjuk ezeket a hibákat.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen Ügyvezető úr. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.  
 
Krauss Péter, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Elnök úrtól kérdeznék két dolgot. Az 
egyik, hogy akkor, amikor a Dél-Dunántúl 2014-2020 évi arányait, illetve az országos 
arányokat tervezték, akkor a Dél-Dunántúl ilyen mértékű elmaradása ellen a megye 
országgyűlési képviselői, és akár a régiósokkal együtt mi módon próbálták 
érvényesíteni a régió érdekeit? A másik kérdésem a mérföldkövekhez kapcsolódik. 
Ha 2014. szeptember végéig jönnek, állnak össze a programok és a projektlisták, 
akkor mikor lesz ezekből a projektlistákból pályázati kiírás? Mikor lesz 
pályázatbeadás, mikor lesz pályázati döntés, illetve mikor indulhatnak azok a 
fejlesztések, amelyeknek a gyökerei csak jövő év végén kezdenek el kialakulni? 
Köszönöm.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Megadom a szót László Ferenc képviselő úrnak.  
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László Ferenc, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen. Takács László képviselőtársam föltette azt a kérdést, amit én is 
föl akartam tenni, viszont választ nem nagyon hallottam rá. Tudjuk-e egyáltalán az 
okát, hogy Tolna megyéből miért ilyen kevés pályázat érkezett be, és annak is csak 
fele lett nyertes pályázat. Tudjuk egyáltalán ennek az okát? Hogy tudjuk orvosolni. 
Fölmértük-e, min kell javítani?  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak. 
 
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót Elnök úr. Több képviselő érintette azt a kérdést, hogy mi is annak 
az oka, hogy Tolna megye ennyire csúfos helyen szerepel az egy főre jutó 
támogatások tekintetében. Ez nemcsak formailag csúfos, hanem tartalmilag, sokkal 
inkább tragikusak nevezném. Mert azt gondolom, hogy az amúgy is leszakadóban 
lévő régióban és a régiónak azon megyéjében, amely a legkisebb a három megye 
közül, ez még inkább negatív hatásokat jelez és jelent. Arra is szeretnék választ 
kapni, amennyiben lehetséges, hogy azaz eredmény is nagyon fontos, hogy az egy 
főre jutó támogatás szintje mennyire alacsony, azonban még tragikusabbnak ítélem 
meg a kifizetés mértékét. Szerintem elképesztő, hogy egy 100 milliárdos megítélt 
támogatásból a kifizetett összeg alig több mint 50%. Ezért azt gondolom, hogy ez a 
vállalkozók, az önkormányzatok, és egyáltalán a megye fejlődésének jelentős 
mértékű akadályozásának tekinthető. Nyilván nem szándékosan történik, tehát ezt én 
magam sem feltételezem, de erre mindenképpen szeretnék ennél sokkal 
részletesebb választ kapni, mint az előzőekben feltett kérdésekre. A másik kérdésem 
pedig az, hogy Ügyvezető úr említette, hogy szükség lesz a tervezésnek nemcsak a 
megyei szintű elvégzésére, hanem járási és városi szintűre is. Azt gondolom, 
mindnyájunk által köztudott tény, hogy a járásokban ma semmilyen területfejlesztési 
intézményrendszer nem működik. A kistérségi társulások, gyakorlatilag amelyek a 
korábbi időszakban erre hivatottak voltak és korábban segítették ezt a folyamatot, sőt 
el is végezték nyilvánvalóan azon a szinten a tervezési tevékenységet is, azok ugye 
nem rendelkeznek ilyen jogosítványokkal. Szerintem rendkívüli módon hibás ez a 
szervezeti rendszer változtatás, ami az elmúlt években történt. Én mindenképpen 
szükségesnek tartanék egy járási szintű fejlesztési intézményrendszert. De tekintettel 
arra, hogy nyilvánvalóan ez nem a mi döntési kompetenciánk, legfeljebb a 
véleményalkotásra van lehetőségünk, Ügyvezető úr milyen módon gondolja ezt a 
járási szintű fejlesztési tevékenység megvalósítását? Köszönöm. 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen, akkor válaszolnék a kérdésekre. Induljunk ki abból, amit 
Ügyvezető úr mondott, miszerint a 2007-2013-as európai uniós költségvetési 
ciklusnak a számok tükrében azaz egyik legnagyobb tanulsága, hogy a források 
elosztásának minél jobb minősége akkor valósítható meg, ha az előkészítést és kvázi 
a döntéshozatalt minél inkább lokálisan helyezzük el. Minél inkább arra a szintre 
visszük, ahol a tervezőknek, döntéshozóknak valóságos, életből fakadó 
tapasztalataik, ismereteik, kapcsolataik vannak a különböző ágazatok szereplőivel. 
Talán ezt a tanulságot levonhatjuk a számokból. A következő állítás, ami ugyancsak 
nem kérdőjelezhető meg, hogy a 2007-2013-as ciklusnak a kitalálása, ennek az 
intézményrendszernek a felépítése, a különböző operatív programok közötti források 
felosztása a szocialista kormányok alatt történt. Még azt is mondhatjuk teljes joggal 



 9 

hogy egyébként ennek az egésznek az atya mestere Bajnai Gordon volt, hiszen 
tudjuk, hogy ő volt az a kormánybiztos, aki a területfejlesztés magyarországi 
szisztémájának kitalálásával meg volt bízva. Ezek a tények. Ezen nem érdemes 
vitatkozni, talán nem is fogunk. Innentől kezdve 2007-ig ráálltunk egy olyan pályára a 
források elosztásának szisztémáját illetően, a források elosztásának 
intézményrendszerét illetően, amely pályáról nem tudunk leszállni valójában 2015-ig. 
2015. december 31-ig nem fogunk erről a pályáról leszállni. Ezt megtehettük volna 
kormányváltáskor csak valószínűleg ez azt jelentette volna, hogy onnantól kezdve 
nem lett volna egyáltalán EU-s forrás kiosztás 2013. december 31-ig, mert ennek az 
intézményrendszernek egy más vágányra való állítása meglehetősen hosszadalmas, 
körülményes dolog. Nem nemzetállami kompetencia, hanem Brüsszellel jócskán 
egyeztetendő és jóváhagyandó dolog. Tehát amikor elemezzük a 2007-2013 között 
időszak minden vonatkozásában a tanulságait, a tanulságokat onnantól kezdve, 
hogy milyen gyorsasággal, milyen körülményességgel történt a források elbírálása, 
kihelyezése, a pénzek folyósítása, odáig, hogy ez milyen struktúrában történt, itt akár 
a gazdasági fejlesztések, infrastruktúra fejlesztések arányait illetően, vagy 
éppenséggel a megyék közötti arányokat illetően, akkor bizony valójában a 
szocialisták által állított pályán haladtunk végig. Mint ugye arra is emlékeznek 
bizonyára, hogy a regionális operatív program vonatkozásában egészen 2012. 
január 1-jéig a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács volt az, amely döntési, 
sok esetben inkább csak véleményezési kompetenciával rendelkezett. Biztosan 
emlékeznek arra, hogy ebben a testületben 2010. júniusáig szocialista és 
szabaddemokrata többségű delegáltak voltak. Emlékszik Képviselő asszony is, hogy 
emlékeim szerint még Ön is delegált volt. Négy évvel később is, amikor már nem volt 
a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, valamelyik minisztérium 
delegáltjaként vett részt ebben a tanácsban, amely tanácsban 2010. közepéig az 
akkori szocialista kormánypárti képviselők voltak többségben. Tehát amikor Ön 
fájdalmának ad hangot, és próbál felelősöket találni, és próbál mindenféle 
maszatolással olyan emberekre felelősséget tolni, akiknek gyakorlatilag nem volt 
döntési kompetenciájuk ezekben az ügyekben, akkor azt gondolom, érdemes némi 
önvizsgálatot tartani, különösen tények tükrében. Naiv voltam, és nem feltételeztem, 
hogy ez egy ilyen politikai téma lesz, azt hittem, hogy inkább csak valóban 
áttekintjük, hogy hogyan állunk 2013-ban ezeknek a forrásoknak az elosztásával, és 
ha úgy tetszik, egyfajta elrugaszkodásra szánjuk el magunkat, merthogy most már 
van hozzá kompetenciánk. Eddig nem volt. Tudjuk, hogy a Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének gyakorlatilag 2012. január 1-jéig nem volt semmilyen döntési 
kompetenciája az európai uniós források elosztását illetően. Azt követően tudjuk, 
hogy van. Az más kérdés, hogy 2014. január 1-jéig ténylegesen a források 
elosztásában továbbra sincs kompetenciánk. Amiben van, hogy előkészítsük azt, 
hogy 2014. január 1-jétől lehetőleg ezek a pénzek jó helyre menjenek, jól 
hasznosuljanak. Sokszor beszéltünk már arról, az egy fontos körülmény, fontos 
tényező, hogy pontosan mennyi pénz is érkezett a megyébe. Fontos az, hogy 
meghatározzuk, ténylegesen mennyi pénzből történtek fejlesztések, de valójában 
becsapjuk magunkat, ha ebből azt az egyenes következtetést kívánjuk levonni, hogy 
ennyivel fejlődött a megye. Vagy hogy azok a megyék, amikbe ennyi és ennyi milliárd 
forint ment, az ennyivel jutott előrébb. Hozhatnánk nyilvánvalóan az ennél 
cizelláltabb megközelítéseket, hogy mondjuk egy-egy fejlesztés, amely mondjuk sok 
100 millió forintba került, az a maga vizuális megjelenésén túlmenően mennyivel 
segítette annak a térségnek az életminőségét, a lakosságmegtartó erejét, a 
gazdasági fejlődését. Nincs egyenes következtetés, nincs egyenes összefüggés a 
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milliárdok és egy térségnek, egy városnak, egy megyének a fejlődése között. Mi azon 
vagyunk, azt a munkát végezzük most el, hogy azok a források, amelyek ebben a 
dokumentumban is benne vannak, úgy érjenek célba, úgy hasznosuljanak, hogy 
azok lehetőleg minden egyes forinttal valóban a térségnek, a megyének az 
életminőségét javítsák. Ezt a munkát végezzük most. Persze fontos kérdés az, hogy 
ez a papíron milyen milliárdokat jelent a jövőre, mert én úgy érzem, ebben van 
kompetenciánk. Kétségtelen, hogy nagyon nehéz meghatározni, ha kereteket 
nézünk, hogy mely megyének milyen források álljanak a rendelkezésére. Az azonban 
kétségtelen, még akkor is ha a tapasztalatok nem különösebben erősítenek meg 
bennünket abban, hogy mondjuk kelet-magyarországi vagy észak-kelet 
magyarországi térségekbe több pénzt kell juttatni, eddig is több pénz jutott. Nem 
nagyon érzékeljük ennek a jobbító hatását, de ettől függetlenül a józan ész azt 
diktálja, hogy ahol nagy a leszakadás, oda kell nagyobb forrásokat biztosítani. Ahogy 
egyébként is a józan ész azt diktálja, hogy próbáljunk meg valamiféle normatív, 
standardizált paraméterek alapján forrásokat elosztani. Erre utalt Ügyvezető úr, 
amikor azt mondta, hogy nyilvánvalóan a megyéknek az egy főre jutó GDP-jét is 
nézték. Ebben bizonyos értelemben sajnos, vagy szerencsére Tolna megye messze 
nem úgy áll, ahogy egyébként mi azt gondoljuk, érzékelve a valóságot besoroljuk 
magunkat. Kétségtelen, hogy e tekintetben Tolna megye jobban áll, mint ahogy mi 
ezt érzékeljük. Ezért is lehet az, hogy Tolna megyének nyilván olyan forráskeretet 
biztosítanak egy forráson belül. Jelzem azért, ha komolyan gondolkodunk ezekről a 
kérdésekről, akkor ne felejtsük el, hogy minden Tolna megyei vállalkozásnak, minden 
Tolna megyei embernek nem egy operatív program nyílik meg, valamennyi operatív 
program megnyílik. Tehát nem egy operatív programból lehet majd Tolna 
megyeieknek pályázni, hanem valamennyiből. A józan ész szabályai szerint azt 
gondolom, hogy nehéz volna most meghatározni, hogy mennyi lesz a vége, amit 
Tolna megyeiek bármilyen módon, gazdasági társaság, magán személy, vagy egyéb 
jogi személy el fog nyerni 2020-ig. Ezt ma nem tudjuk meghatározni. Azon vagyunk, 
éppen a kompetenciánkba tartozó dokumentumok elkészítése során azon vagyunk, 
hogy lehetőleg minél több forrást tudjanak elnyerni, mert olyan gazdaságfejlesztési, 
olyan megye fejlesztési programot szeretnénk, ami megnyitja számukra ezt a 
lehetőséget. Visszatérve tehát az eredeti kérdésre, hogy mi az ok. Szerintem az 
előkészítés. Ha Tolna megye rosszul szerepelt 2007-2013 között, akkor ez azt jelenti, 
hogy Tolna megyét rosszul készítették fel 2007. előtt arra, hogy a források 
befogadására képes legyen. Kétségtelen, hogy valószínűleg az a fajta politikai lobby, 
ami a regionális fejlesztési tanácsban működött fennállásáig, abban a politikai 
lobbyban, amiben egyébként a szocialisták voltak mint párt megjelenítve, abban 
gyengébben szerepeltek a szocialista Tolna megyei képviselők. Egymásra lehet 
kenni ilyenfajta dolgokat, én azonban ettől eltekintenék, inkább azt mondom, hogy 
készítsük elő a 2014. január 1-jén induló időszakot.  
Vannak város, városkörnyéki lehatárolások, ezek még nem történtek meg, tehát, 
hogy mit jelent pontosan a város és az ő városkörnyéke, ezek még nem történtek 
meg. De gyakorlatilag lesz város, városkörnyéki területfejlesztési egység, és ezeknek 
a területfejlesztési egységeknek gyakorlatilag már megvan az a keretösszege, amely 
rendelkezésre áll majd a fejlesztést illetően. Ez 250 milliárdos, vagy lehet, hogy 400 
milliárdos összeg. Nyilvánvalóan itt is az a megyének a szerepe, nagyon fontos 
szerepe lesz ebben is a Megyei Önkormányzatnak, mert gyakorlatilag ezeket a 
várostérségi fejlesztési egységeket, ezeknek a munkáját a Megyei Önkormányzat 
fogja koordinálni. Ebben is felelősségünk van, kompetenciánk van, én inkább azt 
mondanám, lehetőségünk van. Azon leszünk, hogy ezek a fejlesztési térségek is a 
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lehető legfelkészültebbek legyenek a források elnyerésére, és természetesen azok a 
programok, amelyeken dolgozunk, azok ezzel számolnak.  
Megadom a szót Széles András képviselő úrnak.  
 
Széles András, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót Elnök úr. Bizottságunk is tárgyalta az előterjesztést, és itt azért 
elhangzott pár kérdés, meg pár mondat, amit akár meg is válaszolhatnék. Hogy miért 
csökken a regionális operatív programoknak az erre a területre jutó kerete? Azért, 
mert az egész regionális operatív programra jutó összeg csökkent, de ha 
végigolvassuk a bekezdést, akkor már most mondhatjuk, hogy ezen belül viszont 
Tolna megye aránya nő. Tudniillik az előző rendszerben, és akkor itt csatlakoznék 
kicsit Elnök úrhoz, az egyik legfontosabb hiba az volt, hogy semmilyen területi 
kiegyenlítést alapból nem tartalmazott. Volt egy régiós keret, aztán hajrá. Aki tudott 
jól előkészítve lobbyzni és voltak anyagai, azok nyertek. Akiknek nem, szintén 
csatlakozva Elnök úrhoz, azok nem. Most van 22,5%-on Tolna megye aránya a 
regionális operatív programoknak, egyebeknek tekinthető források keretéből, ez 
tekinthető kvázi alapnak. Hogy mi a mi feladatunk? Hát az, hogy ne az egyszerű 
végét fogjuk meg a dolgoknak, mint annak előtte, mert ugye lehet nézni, ez egy 
nagyon beszédes táblázat a forrás arányokról a múltban és a forrás arányokról a 
jövőben. Sokszor mondják, és ezt szajkózzák, hogy a gazdaságfejlesztésre 
helyezzük a nagyobb hangsúlyt. Ebben mi a kockázat? Ugye az, ami szintén 
kritikaként merült fel, hogy addig, amíg ezt a forrást kiírjuk, meg kell vizsgálni, hogy 
mire írjuk ki, és abban mennyi a valóság. A kifizetések aránya nemcsak azért, mert 
bürokratikus, meg túlszabályozott, meg nehézkes a rendszer, az is igaz, de attól 
függetlenül a projekteknek nem volt semmifajta kontrollja annak előtte, hogy mi a 
valóság, és mi nem. Ezért volt számos olyan projekt, ami félbeszakadt, nem 
működik, lóg a levegőben, a megítélt támogatással nem tud mit kezdeni. 
Gyakorlatilag minden önkormányzati ember tudja, a saját területén számtalan ilyen 
példa van. Nekünk most az a dolgunk, hogy a forrásokat először is tisztázzuk, mire 
akarjuk, azokban mennyi a valóság, és ne csináljuk azt, amit a régmúltban. Nagy 
kedvencem a TÁMOP-os arány, mintha megkérdezték volna egy ilyen 
kupaktanácson, mennyi pénzünk van még? Sok. Tegyük bele egy olyanba, amit 
egyszer még el tudunk dönteni, hogy mire fordítsuk, Mert ugye TÁMOP-os 
programban szinte az utolsó pillanatban ki lehet találni, hogy mire költsük a forrást, 
ellentétben a gazdaságfejlesztéssel, ami jóval nagyobb előkészítést igényel. A mai 
napirendi pontok kapcsán lesz még dolgunk, tehát, hogy ezeknek az ágazati 
programoknak a különböző 1.0-ás és 2.0-ás verzióit végigvesszük. A megyei forrást 
úgy tudjuk növelni, és itt egy érdekes dolog, hogy bizonytalan politikai, vagy nem 
tudom milyen lobbyk alapján dőltek el eddig a dolgok. Itt viszont kőkeményen be 
tudjuk vésni az ágazati programokban azokat a valós programokat, amiket most 
feltérképezünk, tehát ugyanúgy a gazdaságfejlesztésben már nevesítve a Megyei 
Közgyűlésnek gyakorlatilag ez az egyik legfontosabb szerepe, hogy ott már 
nevesített forrásokat jelöljön meg különböző ágazati programokban, ezzel növelve 
Tolna megye szerepét. És akkor minél több olyan saját forrás, kvázi 
lakosságarányosan, delegálva lesz a megyéhez, marad olyan programokra, ami 
gyakorlatilag ezt én a bizottsági ülésen az értéktárhoz hasonlítottam, ugye nekünk 
igazságot kell tennünk a városi, a lehatárolás utáni területeken a programok 
milyenségéről, a megyei szintekről, és az, hogy milyen programokat találunk 
érdemesnek arra, hogy a forrásokat ne ezektől a programoktól elvéve, hanem az 
ágazati programokból nevesítve kapjon meg. Így már a startvonalnál egy olyan 
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palettával tudunk rendelkezni, ami gyakorlatilag versenyelőnyt jelent, és nem ez a 
bizonytalan csatába menés, hogy azt se tudjuk mire, mivel és mikor kell mennünk. 
Köszönöm.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.  
 
Krauss Péter, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót Elnök úr. Két kérdésem van. Az egyik az, hogy a Tolna megyei 
parlamenti képviselők mit tettek azért, hogy a 2014-2020 közötti tervezési 
időszakban a regionális százalékarány ne csökkenjen, mint ahogy a táblázatban 
láttuk? A másik kérdésem az, hogy ha a 2014-2020 közötti időszaknak a 
programjaihoz a projektlista csak 2014. december, vagy szeptember végéig készül 
el, akkor mikor lesznek ezekből pályázati kiírások, mikor lesz pályázati beadás, mikor 
lesz pályázatok elbírálása, és mikor indulhatnak azok a fejlesztések? Köszönöm.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Képviselő úr egyik kérdésére azt gondolom, hogy Széles András ha úgy tetszik 
megadta a választ, miszerint Tolna megye jobb aránnyal részesül 2014-2020 között 
a forrásfelosztásban, mint 2007-2013 között. Ezen túlmenően pedig szeretném még 
egyszer azt is elmondani, hogy a TOP-on belül a város, várostérségi fejlesztésekre 
egy külön keret áll rendelkezésre, ami nyilván ugyanúgy megjelenik Tolna 
megyében, és ugyanúgy ha úgy tetszik kőbe vésve biztosan Tolna megyébe kell, 
hogy érkezzen. Ezen forrás még egyfajta kompenzációt is tartalmaz ahhoz képest, 
ahogy a direkt megyei leosztás történt. Ilyen értelemben Tolna megye jobb arányban 
részesül, mintha közvetlenül azt az elosztási módot használtuk volna, ahogyan a 
megyék megkapták a forrásaikat. Azt tudom mondani Képviselő úrnak azon 
túlmenően, hogy én nagyon szívesen gondolkodom Dél-Dunántúlban, de tekintettel 
arra, hogy már nem léteznek régiók, én szívesebben gondolkodom Tolna megyében. 
Ilyen értelemben én csak a Tolna megyei adatokat követem. E tekintetben egyrészt 
azt gondolom, hogy Képviselőtársunk megfogalmazta már azt, hogy ez a szám 
önmagában is kedvezőbb, másrészt ha ehhez hozzászámítjuk a város, 
várostérségeknek érkező forrásokat, ez a szám még jobb arányokat mutat majd. 
Tehát azt mondhatjuk, hogy a start egy jobb megvalósítási lehetőséget kínál 
számunkra, mint az előző költségvetési ciklusban, másrészről pedig a másik 
kérdésre azt tudom mondani Képviselő úr, hogy 2020-ig tart ez a program. Nem 
vagyunk elkésve. Szerintem az nem baj, hogy ha és pont erről beszéltünk eddig, ha 
nem is mindig közvetlenül ezeket a mondatokat mondva, hogy az előkészítés bizony 
az egésznek a sikerét meghatározza. Ilyen tekintetben nem baj, ha nem azzal a 
meggondolással futunk neki, hogy mindegy hogy hogyan, de január 1-jén már 
pályázatokat tudjunk kiírni. Én azt hiszem hogy fontosabb az, hogy olyan 
előkészítéssel tudjuk végigcsinálni a 2014-2020-as ciklust, hogy valóban értelmes 
programokra le tudjuk hívni az összes forrást.  
Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.  
 
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja: 
Kérdést szeretnék föltenni Elnök úrhoz, ha már a Frakcióvezető úrnak nincsen 
válaszadásra lehetősége egyébként, és mert kérdéseknél tartunk, és a napirenden 
nincsen vita, ha jól emlékszem. De ettől függetlenül azt szeretném kérdezni, hogy 
komolyan gondolta Elnök úr, hogy a Megyei Önkormányzatnak 2006. ősze óta 
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semmilyen felelőssége és kompetenciája nem volt a fejlesztési kérdések 
tekintetében? Mert akkor ebben rendkívül elszomorítónak tartom ezt a megjegyzését. 
Ugyanis mint ahogy Sitányi ügyvezető úr alá tudja támasztani, bármennyire is 
Önöknek ez nem tetszik, volt a regionális fejlesztési tanácsnak egyfajta döntési és 
természetesen ahogy Ön is mondta, véleményezési kompetenciája, amivel megfelelő 
módon éltünk is akkor. Szeretném emlékeztetni Elnök urat arra, hogy pontosan a 
regionális fejlesztési tanács volt az a fórum, ahol igazából nem annyira pártpolitikai 
igényeknek megfelelő döntések születtek, hanem kifejezetten a megyék vezetői és a 
minisztérium helyi delegáltjai, ha voltak ilyenek, akkor a megye érdekét helyezték 
előtérbe, kizárólagosan. Erre szeretném Önöket emlékeztetni, és nem szeretném, ha 
ez feledésbe merülne. Annak pedig, hogy most a bajnaizás a divatos a 
kormánypártoknál, azért azt gondolom, hogy azért azt szögezzük le tényszerűen, 
hogy Bajnai Gordonnak személyében semmi köze nem volt a tervezési folyamathoz 
annak idején. Kérem szépen, a tervezési folyamat nem Bajnai Gordon 
miniszterségével kezdődött. Igen, kormánybiztosságával kezdődött, de nem 
gondolom, hogy a kormánybiztos döntött ebben a kérdésben. Egyébként ilyen alapon 
akkor a 2002-ig Fideszes többségű Tolna Megyei Önkormányzatnak is voltak 
feladatai, sőt annak a kormánynak is voltak feladatai, úgy gondolom, a csatlakozási 
és előcsatlakozási alapok, majd a későbbi tervezési témák kapcsán. De hogy ne 
menjünk Banai Gordon személyét illetően semmilyen vitába, mert ez nem a mi 
dolgunk, de ha már Ön megemlítette, akkor úgy gondolom, hogy a realitáshoz az is 
hozzátartozik, hogy én például megnéztem, és ez már a regionális fejlesztési 
tanácsra, illetőleg a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozó adat, ha megengedi 
ezeket idézném. Az egy főre jutó támogatás mértéke 2006-ban mondjuk 
megközelítőleg sem olyan szomorú, mint amilyet Ön itt lényegtelennek mond, tart, 
vagy elhanyagolhatónak, és mindezt az MSZP kormány nyakába kívánja tenni. 
Ugyanis 2006-ban például az egy főre jutó támogatás értéke a TEIR szerint Baranya 
megyében 33 ezer forint, Somogy megyében 32 ezer, Tolna megyében pedig 29 
ezer. Ez úgy néz ki, hogy Tolna megye a megyék rangsorában a 12. és nem az 
utolsó, mint a jelenlegi helyzetben. Sőt, ha a régiót nézem, a dél-dunántúli régió 
akkor, ama rossz rendszer eredményeként, amit Önök kritizálnak hosszú évek óta, 
és természetesen fölszámoltak, a dél-dunántúli régió a 4. helyet foglalta el az egy 
főre jutó pályázati összegek tekintetében. Én azt gondlom, lehet itt bajnaizni, lehet 
mszpézni, lehet MSZP kormányozni, azért annak mindenképpen örülnék magam 
részéről, ha Önök is azért a felelősségüket elismernék. Úgy gondolom, hogy a 
kifizetés és az, hogy milyen pályázati kedv volt, én volt közgyűlési elnökként 
pontosan tudom, hogy mennyi energiát fektettünk mi annak idején abba, hogy a 
pályázati lehetőségekkel élni tudjanak a települések, a vállalkozások. Úgy látszik, 
Önök ennél sokkal kevesebbet fektettek ebbe bele, ezt mutatják az adatok. Úgyhogy 
ezt mindenképpen szerettem volna elmondani. Én úgy gondolom, hogy 
kompetenciája a Megyei Önkormányzatnak 2006-ot követően is nagyon nagy 
mértékben volt ebben a kérdéskörben.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Én maximum annyi megjegyzést tennék, hogy nemhogy a 
napirendhez nem igazodik a 2006-os dátum, de még csak az európai uniós ciklushoz 
sem, hiszen az 2007. január 1-jétől indult. Ami 2006-ban ideérkezett Tolna megyébe, 
az maximum ilyen előcsatlakozási alap lehetett. Ilyen értelemben nem feltétlenül vág 
össze a mai napirendi pontunkkal, meg annak az elemzéseivel. Másrészről pedig a 
Megyei Önkormányzat hatásköre és a területfejlesztési tanácsoknak a delegálási 
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szisztémája nem ugyanazt jelenti. A Megyei Önkormányzat hatásköreit illetően 
semmiféle beleszólással nem bírt ezeknek a forrásoknak az elosztásába, meg 
ezeknek a forrásoknak az előkészítésébe sem. A regionális fejlesztési tanácsok 
delegálási rendszere úgy épült fel, hogy a megyei közgyűlések elnökei tagjai voltak 
ennek a tanácsnak. Én azt is elismerem, mert már valóban a politikai játékszabályok 
így működtek, hogy ha a kormány színezete és a közgyűlési elnök színezete 
megegyezett, szerencséjére ez 2002-2006 között ez így volt, ebből következően Ön 
egy olyan regionális fejlesztési tanácsban működhetett, sőt, Ön egészen 2010. 
júniusáig olyan regionális fejlesztési tanácsban működhetett, ahol azt a kellemes 
érzést érezhette, hogy jobb esetben van beleszólása a döntésekbe. Hiszen a 
központi szándék, na meg a regionális fejlesztési tanácsnak a többsége ugyanazt 
fedte le. Következésképpen jobb esetben Képviselő asszonyt megkérdezték arról, 
hogy milyen fejlesztéseket támogat, és milyet nem. Pechemre engem nem nagyon 
kérdeztek meg erről, merthogy én 2006-ot követően egy olyan kormány alatt voltam 
közgyűlési elnök és voltam tagja a regionális fejlesztési tanácsnak, amely nem volt 
kompatibilis egymással. Én azt hiszem, hogy amikor itt egyeztetésekről és megyei 
lobby erőről beszélünk, akkor sajnos a politikai realitásokat érdemes figyelembe 
venni. Ismét hangsúlyozom, hogy a politikai realitás az volt, hogy gyakorlatilag addig, 
amíg tényleges kompetenciával és források fölötti döntési kompetenciával 
rendelkezett a tanács, merthogy ügyesen, gyorsan felosztotta a pénzt, tehát a 
kormányváltás idejére nem nagyon volt forrás, de Ügyvezető úr talán mondani tud 
egy ilyen számot, hogy elosztott 180 milliárdot és megmaradt 20. Tehát kb. ilyen 
lehetett az arány, ha egyáltalán. Tisztázzuk, hogy ezeknek a forrásoknak, amiken 
most sírdogálunk, az elosztása ténylegesen azon időszak alatt volt, amikor a politikai 
lobby a szocialisták közötti huzakodást jelentette a régióban. A szocialista helyi 
politikusok közötti huzakodást jelentette. Ennek a huzakodásnak a számait olvassuk 
most ki ezekből a táblázatokból. Bele lehet menni ebbe a szerintem nem túl magas 
színvonalú vitába, de ha belemegyünk, akkor kénytelenek vagyunk felvenni a 
kesztyűt.  
Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak.  
 
Széles András, a Közgyűlés tagja: 
A szót majd megpróbálom a végén feljebb vinni, hogy kérdés legyen belőle. Ez a 
tájékoztató gyakorlatilag világosan két részre osztható. A szocialista frakció 
kérdéseinek zöme az első részhez szólt, hogy Úristen milyen rossz volt ez, hiszen 
Tolna megye milyen csúfosan szerepelt, és ebből bontottuk ki ezt a politikai 
tájékoztató mellé csapott vitát, amikor vitának nincs is helye, de azért valahogy 
mégiscsak meg kéne beszélni. Magyarul, akkor nem volt jó a rendszer, vagy nem 
tudom. Végül is, mindenhol máshol jó volt? Mennyire volt előkészítve akkor, és most 
itt a csapda helyzet, ugye mondtam, hogy az előkészítés mennyire fontos. Tolna 
megyében például gazdaságfejlesztési programokból olyan szempontok szerint lehet 
kizárni teljes városokat, hogy valaki valahol, nem a Tolna Megyei Önkormányzatnál, 
nem itt, ahol élünk, kitalálták, hogy 100 fő/km2 lakossűrűség felett pályázhatnak, aki 
100 fő alatt van, az meg nem. Megkérdezem én, hogy mi köze van a közigazgatási 
határ méretének a gazdaságfejlesztéshez? Soha nem értettem. Speciel ahonnan én 
jövök, Tamásiból kompletten ki lett zárva az összes vállalkozás bizonyos pályázati 
kategóriákból, mert ennek a kritériumnak valamilyen különös oknál fogva, talán a 
Gyulaji erdő közelsége, vagy nem tudom milyen szántóföldek hozzászámolása révén 
nem tudtunk megfelelni. Ezeket az őrületeket kellene elkerülnünk, ezért vagyunk itt. 
A tervezési folyamatnak ez a lényege, hogy minden olyan adatot térképezzünk föl, és 
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akkor nem azon kell majd a 2020-as időszak után vitatkozni, hogy kinek a lobbyja, 
milyen kormány lesz addigra, hogyan és mivel számoltunk be, hanem most, ebben 
az időszakban nevesítve a valóságot, még egyszer mondom, a valóságot, fel tudjuk 
terjeszteni az ágazati programba. Utána mondhatjuk azt, hogy ez a Megyei 
Önkormányzat megtette a dolgát. Akkor 2020-ban lehet majd mondani, hogy 
narancssárga, piros, zöld, kék, a Jóisten se tudja ki dolgozik majd még ezen a 
területen, de ezek a valós projektek már időben bekerültek oda, és forráshoz tudtak 
jutni. És akkor nem az van, hogy miért van 54%-os kifizetés, mert ugyan Sitányi úr 
nem válaszolta meg, de egyetértünk abban, hogy azért, mert némely projekt 
valóságtartalma nem volt olyan. Egyszerűen gyakorlatilag félbe vannak projektek. Ezt 
mindenki tudja. Nálunk is van ilyen, mindenki beleszalad ilyesmibe. Ezt kell a lehető 
legjobban kiküszöbölni. Ez most a Megyei Önkormányzat feladata. A másik pedig, 
hogy a járási szintet a területfejlesztésben számon kérni, hogy miért nincsen még? 
Megyei se volt semmilyen, erről Elnök úr is beszélt. Teljesen eltolták a régiós 
irányba, gyakorlatilag először a megyei forrásokat szüntették meg. Arról beszélünk, 
ha jobban belegondolunk, hogy lesz egy olyan biztos alapunk, mint réges-rég a 
TEKI, LEKI, CÉDE ügyek, csak ez egy kicsit komolyabb. Tehát nem az lesz, hogy 
odaadjuk neki egy kis zacskóban területarányosan azt a pénzt, és arra költi, amire 
akarja, hanem azért kicsit komolyabban előkészített dolog lesz ez. Tehát 
visszatérünk egyfajta biztos alapra, és utána megyünk egy alapról elrugaszkodva a 
versenyhelyzetbe. Nem úgy, mint most eddig, mert a régióba gyakorlatilag csak 
beleszaladtunk, és nem tudtunk versenyezni mindenfajta területi alap nélkül. 
Köszönöm.  
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő 
asszonynak.  
 
 
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja: 
Azt szeretném kérdezni, hogy Frakcióvezető úr komolyan gondolja, hogy a járási 
szinten nem voltak területfejlesztési lehetőségek a járásoknak, vagy csak ez most 
feltételezhetően az MSZP kormányok által működtetett intézményrendszer a 
probléma? Egyébként megyei szinten is volt területfejlesztés, ezt se vitassuk el. Az, 
hogy milyen hatásfokkal az utóbbi 8 évben, arról jobb, ha nem nagyon beszélgetünk, 
mert annak sem a szocialista kormány volt az okozója, amilyen helyzetekbe ezek a 
tanácsok kerültek. A másik dolog pedig, nekem az a furcsa, és ha kérdést kell 
megfogalmaznom, akkor ténylegesen ismételten szeretném megkérdezni, ha Önök 
szerint az MSZP kormány az okozója mindennek, mert ő pályázott mindenre, a 
kormány tagok személyesen ezek szerint, nem a vállalkozások, nem az 
önkormányzatok, amiknek az irányítása, vagy hogy mondjam, az együttműködés 
területfejlesztési kérdésben a jogszabály szerint is a Megyei Önkormányzatnak a 
feladata lett volna. Tehát nem ők, akik hibáztak, nem ők, akik esetleg nem jártak el 
kellő gondossággal, vagy figyelemmel a területfejlesztési kérdésekben, akkor mivel 
magyarázható az, és ezt mindnyájuktól szeretném kérdezni, amit Takács László 
képviselőtársam és Jobbikos képviselőtársam is kérdezett, hogy miért csökken? 
Lehet azt mondani Elnök úr, hogy nem számítanak a milliárdok, nem tudom mi 
számít, ha nem a milliárdok pont a területfejlesztésben. Mi az, hogy 
koncepcionálisan, a jövőre nézve olyan elképzelések vannak, ahol a Dél-Dunántúl 
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kifejezetten alulreprezentált. Ezt azért szeretném már megtudni, mert ennek 
csaknem az MSZP kormány az oka, hogy a jövőre nézve is ezt láthatjuk. Önök ezt 
tervezik. Akkor milyen alapon vonják felelősségre azokat a kormányzati erőket, akik 
az uniós csatlakozás után két évvel előkészítés keretében, és hozzáteszem, hogy 
lehívtuk az összes pénzt, mint ahogy ugye itt azért már ezzel problémák vannak. 
Nem értem a logikájukat. Ha a tervezésben ilyen elképesztő dolgok fordulnak elő, ez 
az alulreprezentáltság. Nem annyira nevetséges ez Képviselőtársaim, mint ahogy 
Önök ezt gondolják. Mert ez szép-szép, hogy mindent rá lehet tolni egyes 
emberekre, volt kormányfőkre, de hát ezt Önök tervezik. Önök így festik le a jövőt 
Tolna megye és a dél-dunántúli régió számára. Most akkor miről beszélünk? A 
korábbi adatok alapján azért ennél sokkal többet érdemelne Tolna megye. És ha 
Önök annyira szeretik Tolna megyét, itt mindenki annyira jól teljesít ebben az 
országban, az egész ország szuper gazdasági téren, fejlesztési és mindenféle téren, 
akkor Tolna megye miért kerülhet ilyen helyzetbe, amit Önök deklarálnak egy 
fejlesztési elképzelésben? Köszönöm. 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy Képviselő asszony költői kérdéseket tett fel, 
ugyanazokat újra, és korábban sokat tanultunk Öntől, miszerint képviselőhöz nem 
lehet kérdést feltenni, ezért természetesen költőinek tekintjük a Frakcióvezető úrhoz 
intézett kérdését, és a valamennyi Képviselőtársához intézett kérdését. Úgyhogy én 
arra ösztönöznék mindenkit, hogy szerintem ezt a témát alaposan kiveséztük. 
Nagyon sok izgalmas és talán e tekintetben a jövőt illetően fontosabb témáink is 
lesznek még a napirendben, kérdezem Képviselőtársaimat, élni kívánnak-e a 
megszólalás lehetőségével?  
Megadom a szót László Ferenc képviselő úrnak.  
 
László Ferenc, a Közgyűlés tagja: 
Meddig megy még ez az egymásra mutogatás a jelenlegi és a volt kormánypárt 
között? Mert ez most már lassan nevetség tárgyát képezi. Nemhogy a tényekről 
beszélnénk és próbálnánk megoldásokat találni, hanem egymásra mutogatunk. 
Undorító és gyomorforgató. Köszönöm. 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak. 
 
Tóth Endre, a Közgyűlés tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Én nem a kérdések között szerettem volna beszélni, de akkor ha 
szót kaptam, elmondom a véleményemet. Az előző tervezési időszak grafikonját ha 
megnézzük, akkor gazdaságfejlesztésre alig több mint 10%-ot tervezett az a 
garnitúra, amelyik elindította a 2007-2013-as ciklust. Ez önmagában is nagy 
probléma, hiszen a rendszerváltozás is azért következett be, mert gazdaságilag 
megbukott a rendszer, és gyakorlatilag onnantól kezdve a politikusoknak semmi 
másra nem kellett volna törni magukat, minthogy erőteljes, értelmes 
gazdaságfejlesztésre serkentsék ezt az országot, a magyar gazdaságot. Hiszen 
azzal lehet megtermelni azokat a javakat, amelyeket a jövőben fel szeretnénk 
használni. Egy hibás tervezés indult, ez a véleményem, és természetesen több 
körülmény hatott oda, hogy még a keretszámokat sem tudtuk itt Tolna megyében 
kihasználni. Az én számításom szerint, hogy ha a szomszéd vármegyékhez 
hasonlítjuk a megyénk teljesítését, akkor az elvi 100 milliárd forintos megnyert 
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pályázati pénzből könnyen lehetett volna 150 milliárd forintnyi megnyert összeg is. Ez 
egy jó kérdés, hogy azt a plusz 50 milliárdot a megye vajon miért nem tudta lehívni 
valamilyen formában? Lehet ennek oka a rossz előkészítés, az hogy nincsenek olyan 
vállalkozóink, akik potenciálisan föl tudtak volna nőni ehhez a feladathoz, általában a 
rövid határidők miatt. És nincs egy olyan gazdasági környezet, ami ezt a dolgot 
elősegítette volna. Gazdasági környezetnél nemcsak a világpiaci tendenciákra kell 
gondolni, hanem megfelelő kormányzati tevékenységre a piacra jutáshoz, a 
vállalkozások alapjainak biztosításához és még sok minden másba a törvények által 
bele tud avatkozni a kormányzat, és szükség esetén még az arányokat is át tudja 
szabni, ha a ciklus közepén mondjuk kiderül, hogy más irányban fontosabb 
fejlesztéseket lehetne végrehajtani. Én azt mondom, hogy ezt a három dolgot kell 
nekünk figyelnünk annak tükrében, hogy azaz elvi 50 milliárdos veszteség, ha egy 
munkahelyteremtést 5 millió forinttal számolok, akkor az 10 ezer munkahelyet 
jelenthetett volna a megyében. Nyilván ez csak egy szám és egy megjegyzés, ennek 
a megvalósítása nem ennyire egyszerű, de ebben az elmúlt időszakban a felelősség 
megállapítható, kinek-kinek a saját reszortján. Én azt mondom, ne firtassuk most, 
nyilván ennek az ódiumát, a felelősség ódiumát a következő ciklus felelősei kell, 
hogy tanulságul leszűrjék, hogy megállapítsák. Akkor, ha áttérek a mostani tervezési 
arányokra, akkor itt a gazdaságfejlesztésre közel 40% jut, amit én örömmel üdvözlök, 
és azt mondom, hogy akár több is lehetne. De hogyan is tudnánk ezt tartalommal 
kitölteni? Ügyvezető úr említette azt, hogy erőteljes fejlesztésbe kell vinni a 
mezőgazdaságot, amivel egyetértek, én magam is gazdálkodó vagyok. Egy 
problémám van ezzel a fejlesztéssel, hogy kik azok a partnerek, akik ebben részt 
tudnak venni? Ugyanis a birtok koncentráció már olyan szintre jutott el a mai korban, 
hogy a falusi lakosság nagy része, amely sem ipartelepítés hasznát nem húzhatja, 
sem szolgáltatásokban nem tud gondolkodni, nem tud földterülethez sem hozzájutni, 
hogy ebben a mezőgazdaság fejlesztési programban részt vegyen. A földtörvényt 
kellene legalább úgy módosítani, hogy a települések határában lévő földterületek 
minimum 30%-át állami tulajdonba tudják venni, elővásárlási jog alapján vagy más 
dologgal, és azt az önkormányzatokon keresztül bérleti formában, helyi döntéssel 
természetesen, nem mutyizva, átadhassák azoknak a polgároknak, akik ott helyben 
szeretnének megélni, és akik vállalkozni tudnának olyan munkaigényes 
mezőgazdasági tevékenységre, amelynek a piacát az állam mindenféleképpen 
koordinálja. Tehát a gazdasági hátteret ilyen módon is lehetne, és kellene segíteni, 
mert akkor, hogy ha feltételezem, hogy a Megyei Önkormányzat a helyzet 
magaslatára fog állni, alakítunk egy ilyen fejlesztési bizottságot, ami szerintem 
föltétlenül szükséges. Abba a gazdasági kamarák küldötteit is befogadjuk és 
megfelelően kiszélesítjük, ez a dolog még csak most érlelődik a fejemben, 
kiszélesítjük azok körét, akik valóban ebben a gazdaság író programban itt a 
megyében részt tudnának venni, és erre elkülönítene az Önkormányzat vagy a 
kormányzat egy megfelelő pénzösszeget, hogy ez valóban hatásosan tudjon 
működni, és a pályázatgenerálást végre tudja hajtani itt a területen, akkor ugyancsak 
jó irányba fogunk természetesen előrelépni. Hogy ez a generálás hál’ Istennek egy 7 
éves ciklusra szól majd, reméljük, hogy a 7 év alatt lesz ideje az államnak, a Megyei 
Önkormányzatnak fölkészíteni a vállalkozókat is arra, hogy beinduljanak és be tudják 
fogadni ezeket a pályázati pénzeket. Én úgy gondolom, ahogy Elnök úr is mondta, itt 
a Megyei önkormányzatnak komoly feladatai vannak, és végre van. Nekünk 
gyakorlatilag ez a legfontosabb feladatunk ebben a ciklusban, hogy ezt megfelelően 
előkészítsük, aztán majd az utánunk következők remélem, hogy jó alapokon tudják 
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folytatni ezt a dolgot. Ezt igencsak radikálisan elkötelezetten kellene nekünk ezt a 
programot végigvinni a múlt tanulságainak felhasználásával. Köszönöm szépen.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen Képviselő úr, hogy a napirendről és a témánkról beszélt. Üdítő 
színfolt volt a mai Közgyűlésen eddig. Egyébként amiről most beszélt, hogy egy 
gondolat kezd összeállni a fejében, szerintem lesz olyan napirendi pontunk, amely 
gondolatnak a tovább bontásáról majd Naszvadi Balázs beszél. Ezt a gondolatot más 
is kitalálta, sőt gyakorlatilag nekünk ezen az úton is kell haladnunk a tervezést 
illetően. Még egy eszenciája fogalmazódott meg bennem a napirendi pont kapcsán, 
hogy mindaz, amiről itt beszélünk, és ha pozitívan közelítem meg a dolgot, akkor itt 
rágjuk egymás húsát, az valójában egyetlen dolognak az eredőjéből fakad, 
leszámítva a politikai indíttatásainkat, hogy ebben a régiós szisztémában, és hadd ne 
tegyek politikai oldalvágást, hogy ez kinek szimpatikus, vagy kinek nem volt az, 
ebben valójában Tolna megye nem tudott más lenni, mint periféria. A régióban Tolna 
megye periféria tudott lenni. Egyszerűen csak abból az okból kifolyólag, hogy Tolna 
megyében nincsenek nagyvárosok. A másik két megyében egy-egy van. Gondoljunk 
arra, hogy a regionális fejlesztési ügynökség hogyan képviseltette magát Tolna 
megyében? Gyakorlatilag nem. Számos olyan dolgot találunk, amiből napnál 
világosabban látszik, hogy egy regionális forrásfelosztási rendszerben Tolna megye 
a rövidebbet húzza. Ezért jó nekünk az, hogy egy regionális forrásfelosztási rendszer 
helyett lesz egy megyei forrásfelosztási rendszer, ahol Tolna megye nem tud 
önmaga perifériája lenni. Onnantól kezdve az, amiről tartalmilag igyekeztünk 
beszélni, hogy valóban az előkészítés meghatározza ennek a forrásfelosztásnak a 
hatékonyságát. 
Megadom a szót Takács Zoltán képviselő úrnak.  
 
Takács Zoltán, a Közgyűlés tagja: 
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Kérném Elnök urat, zárja le ezt a napirendi 
pontot, annál is inkább, mert a 2014-2020 közötti időszak várható feladatainak 
áttekintése című napirendi pontot a szocialista Képviselőtársaim csak kampánycélra 
használják. Úgyhogy kérem Elnök urat a napirendi pont lezárására.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Rendben van, Képviselő úr ügyrendi indítványáról szavazunk. Kérem, most 
szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 nem 
szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett Takács Zoltán képviselő úr ügyrendi 
indítványát elfogadta.  
 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy valamennyi frakció meg tudott 
szólalni ebben a témában, ezért lezárom a vitát. Azért formálisan még szeretném 
megkérdezni a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elnökét, miután 
tárgyalták ezt a napirendi pontot, hogyan szavaztak róla?  
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását. 
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dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. A tudomásul vételről szavazunk. Határozathozatal következik. 
Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 nem 
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 33/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a DDRFÜ NKft. által 
készített „A 2007-2013. közötti Európai Uniós 
programozási időszak előrehaladásának, 
valamint a 2014-2020. közötti időszak várható 
feladatainak áttekintése” című tájékoztató 
tárgyában: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
DDRFÜ NKft. által készített tájékoztatót a határozat 
melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Ügyvezető úrnak köszönöm szépen a beszámolóját, és további jó munkát kívánok, 
többek között velünk együttműködésben is. Megadom a szót dr. Sitányi László 
ügyvezető úrnak.  
 
dr. Sitányi László, a DDRFÜ NKft. ügyvezetője: 
Köszönöm. Szeretném jelezni, hogy olyannyira komolyan gondoljuk ezt a segítő, 
támogató, tapasztalatátadó szerepünket, hogy mind a különféle területfejlesztési 
irányok, vidékfejlesztés, településfejlesztés, területfejlesztés, mind a helyi, mind az 
országos szereplők közötti párbeszéd elősegítésére a saját közreműködő szervezeti 
forrásainkból egy konferenciát szervezünk. Ez október 18-án lesz Bikalon. A 
Miniszterelnöki Hivatal, aki most felügyeli a nemzeti fejlesztési ügynökséget, már 
jelezte részvételét. Az NGM-ből a fejlesztéseket felmérő helyettes államtitkár úr eljön, 
a Nemzeti Tervezési Hivatal Elnöke ott lesz, mindhárom megyei elnök urat 
meghívtuk, hogy a saját megyéjéről tartson előadást. Valószínűleg Elnök úrhoz is 
megérkezett már a meghívólevél. Valamint és nem utolsósorban a Pannon EGTC 
vagy mostani nevén ETT Igazgatója is előadást fog tartani. A Vidékfejlesztési 
Minisztérium részéről pedig Mezőszentgyörgyi Dávid, a NAKVI főigazgatója is eljön, 
tehát abszolút létre tud jönni ez a bizonyos párbeszéd, amiről azt gondoljuk, hogy 
segítheti a jövőbeli tervezési munkát. Szeretettel várjuk a Közgyűlés tagjait 
természetesen.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönjük szépen a meghívást. Ügyvezető úrnak köszönjük, hogy itt volt ma.  
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3. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, így mindannyian tudják, hogy a 
KIR rendszerhez képest egy új rendelet-tervezetet tárgyaltak már a bizottságok, és 
ennek megfelelően van Képviselőtársaim előtt nyomtatott verzióban ez az új 
rendelet-tervezet. Tehát, a bizottsági állásfoglalások már a most tárgyalandó 
tartalomra vonatkoznak. Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét 
kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.  
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a 
rendelettervezet elfogadását. 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. 
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Printz János könyvvizsgáló 
úr képviseletében dr. Méri Sándor könyvvizsgáló urat. Kérdezem, kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni? Amennyiben nem, kérdések következnek az előterjesztéssel 
kapcsolatban. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.  
 
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja: 
Nagyon egyszerű kérdésem van. Az anyag, amit a bizottsági ülésen megkaptunk, 
megegyezik azzal, ami itt a helyszínen kiosztásra került?  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Igen. Mivel nem látok további kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, 
hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási 
szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, 
az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 nem 
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a 9/2013. (IX. 20.) 



 21 

önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
(A 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét 
képezi.) 
 
 
4. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására 
és a közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést két bizottság tárgyalta, de mielőtt a bizottságok elnökeit kérném, 
hogy mondják el a bizottsági állásfoglalást, szeretném kiegészíteni a határozati 
javaslatot. Azt láthatjuk, hogy a II. határozati javaslatban kipontozott helyek vannak a 
bírálóbizottsági tagokat illetően. Javaslom, hogy a bírálóbizottság 5 közgyűlési 
képviselő taggal egészüljön ki. Javaslom, hogy a Közgyűlés valamennyi frakciója, 
illetve kvázi frakciója képviselve legyen ebben a bírálóbizottságban. Javaslom, hogy 
a Fidesz frakcióból Kapitány Zsolt alelnök úr, Széles András frakcióvezető úr, és dr. 
Égi Csaba, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke legyen ennek a bírálóbizottságnak a 
tagja. Kérem, Franké dr. Kovács Szilvia frakcióvezető asszonyt, és Jobbikos 
képviselőtársaink közül László Ferenc urat, hogy ki képviselné a bírálóbizottságban 
Önöket.  
Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia frakcióvezető asszonynak.  
 
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a lehetőséget. Jobb lenne, ha a korábbi egyeztetési szisztéma 
megmaradt volna, és ezt előtte meg tudtuk volna beszélni. Takács Lászlót javasoljuk.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tehát akkor felvesszük a listára Takács László urat.  
Megadom a szót László Ferenc képviselő úrnak.  
 
László Ferenc, a Közgyűlés tagja:  
A Jobbikot ketten képviseljük a Közgyűlésben, a bírálóbizottság munkájában én 
fogok részt venni.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm, László Ferenc urat is felvesszük a listára, és természetesen fölteszem a 
kérdést, hogy a Képviselő urak hozzájárulnak-e a nyílt üléshez, folytathatjuk-e nyílt 
ülés keretében ezt a továbbiakban?  
Mindenki belegyezően bólintott. Köszönöm szépen, tehát folytathatjuk a napirendi 
pont tárgyalását.  
Ahogy említettem, az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk 
ismertetése következik. Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét 
kérem.  
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Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság a I. határozati javaslat elfogadását 1 
tartózkodás mellett, 1 nem ellenében támogatja, míg a II. határozati javaslatot még 
kipontozva 2 nem ellenében támogatja.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. 
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság a I. határozati javaslat elfogadását 3 
igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatja, míg a II. 
határozati javaslatot, nyilván nem értve a kipontozott részre, 3 igen szavazattal, 2 
nem ellenében támogatja.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. 
Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.  
 
Tóth Endre, a Közgyűlés tagja: 
Tisztelt Elnök úr! A problémám az volt a bizottsági ülésen, hogy a nevek helyén csak 
egy sor pont volt. És én úgy gondolom, és ezt ott a bizottsági ülésen meg is 
fogalmaztam, hogy így nem ildomos benyújtani egy határozati javaslatot a bizottság 
el. Ezt előre illett volna Elnök úrnak egyeztetni és konkrét nevekkel odajönni. Ennyi.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen, elfogadom a kritikát. Megadom a szót Takács László képviselő 
úrnak.  
 
Takács László, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót Elnök úr. Az lenne a kérdésem, valószínűleg a Főjegyző 
asszonyhoz, hogy a jelenlegi közbeszerzési szabályzatunk mit ír elő, hány fő 
képviselőt kell delegálni? Ez lenne az egyik. A másik, hogy az indoklásban arról szól 
a történet, hogy dr. Hadházy Árpád és Néber Tibor urak már nem külső bizottsági 
tagok, merthogy ilyenek most már nincsenek a bizottságokban, és ezért 
ellentmondásos az ő közbeszerzési bizottsági státuszuk. Nem tudom, a 
közbeszerzési szabályzatban ez így van leírva, hogy külsős bizottsági tagok vesznek 
részt a bírálóbizottság tagjaiként? Vagy képviselők? De hát ők nem is voltak 
képviselők, tehát, már akkor is ellentmondásos volt úgymond. Bár szerintem ez nem 
ellentmondásos, hanem akkor jogszerűtlen. Ami az indoklásban még szerepel, hogy 
vannak állandó és eseti bizottsági tagok. De az indoklásban az eseti bizottsági 
tagokról szól a történet. Az én felfogásom szerint itt a projektmenedzserről, meg a 
külső szakértőkről szól a történet, és nem az állandó tagokról. Mert most állandó 
tagokat változtatunk, hívunk vissza, és szavazunk meg. Tehát akkor ezt nem értem, 
mi az igazság? Köszönöm.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A válaszadáshoz megadom a szót Főjegyző asszonynak.  
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dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző: 
Köszönöm. Az előterjesztés két részből áll, vagy hát maga a második határozat. Az 
előterjesztés II. pontjában került leírásra, hogy volt egy 101/2010. (XI.19.) közgyűlési 
határozatunk, amivel megválasztottuk még anno, elképzeléseink szerint az egész 
ciklusra, a bírálóbizottságot, hogy ne kelljen ezt minden közbeszerzés előtt behozni, 
hisz a közbeszerzési tervben is a bírálóbizottsági tagok név szerint szerepeltek. Az 
akkori határozat úgy szólt, nem a szabályzat, hanem a határozat, ami megválasztotta 
őket, hogy XY-t az állandó bizottságok külső tagjai közül megválasztja, tehát dr. 
Hadházy Árpád, illetve Néber Tibor urakat. Most ez nem igaz, mert az állandó 
bizottságainknak már nincsen külsős tagja, úgyhogy nem volt jó a határozat. Idén 
még nem volt közbeszerzésünk, sőt tavaly sem, és közbeszerzési terv se volt, 
úgyhogy az tűnt a legcélszerűbbnek, ha teljesen új bírálóbizottságot hozunk létre. 
Maradhattak volna ők is, de azt a határozatot akkor is módosítani kellett volna, mert 
nem igaz a funkciójukra vonatkozó utalás. Ugyanúgy behozhattuk volna azt a két 
embert, illetőleg a közgyűlési képviselőket, hiszen László Ferenc képviselő úr, 
illetőleg Kapitány Zsolt alelnök úr ugyanúgy tagja volt az előző bírálóbizottságnak is, 
de ez tűnt célszerűnek, hogy teljesen újat választunk.  
Hogy mit mond a szabályzat a tagokra vonatkozóan, hogy hányan kell legyenek, az 
benne van az előterjesztésben. Semmit, tehát állandó tag bárki lehet, nem kell 
feltétlenül közgyűlési tag legyen, bárki lehet, akár hivatalnok is. A hivatalnokok 
szintén fel vannak sorolva, mert ha visszavonásra kerül a korábbi állandó, illetve 
eseti bírálóbizottsági tagokat megválasztó közgyűlési határozat, akkor újból meg kell 
az összes állandó tagot választanunk. Ezért szerepel az Aljegyző úr, Kőfalvi Aranka 
osztályvezető asszony, illetőleg én is a határozatban, bár a korábbi 
bírálóbizottságoknak is állandó tagjai voltunk. Eseti tagok pedig az uniós forrásból 
származó közbeszerzési eljárásnál a projektmenedzser, akit nem tudunk, hogy 
kicsoda, bár most már azért sejtjük ennél az ÁROP pályázatnál. Illetőleg, ha úgy dönt 
a Közgyűlés Elnöke, akkor közbeszerzési szakértőt is bevonunk. Ez majd az eljárás 
fajtájától, nehézségétől fog függni. Tehát ez úgy szabályszerű, hogy a régi 
bírálóbizottságot úgymond megszüntetjük, ez a határozati javaslat 3. pontja, és egy 
teljesen újat választunk. De olyan előírás, hogy hányan legyenek, kikből álljanak, 
nincsen.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy minden érthetővé vált. Mivel nem látok 
további kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándék ne lévén, lezárom a 
napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim 
figyelmét, hogy két határozati javaslat van. Először a I. határozati javaslatról 
szavazunk, amely az Önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési tervének 
módosításáról szól. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2013. évi összesített 
közbeszerzési tervének módosításáról: 
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi 
összesített közbeszerzési tervét a határozat 
melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy 

gondoskodjon a módosított éves összesített 
közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei 
Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 

 
Felelős: az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke,  
a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, 
megyei főjegyző 
 

Határidő: az 1. pont esetében folyamatos,  
a 2. pont vonatkozásában 2013. 
szeptember 27. 

 
(A 34/2013. (IX. 20.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. számú 
mellékletét képezi.) 
 
Ezt követően a II. határozati javaslatról szavazunk, amely az Önkormányzat 
közbeszerzési eljárásai új bírálóbizottságának létrehozására vonatkozik. Kérem, 
most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 35/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat közbeszerzési eljárásai új 
bírálóbizottságának létrehozásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
22. § (4) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségnek eleget téve 2013. szeptember 
20-i hatállyal bírálóbizottsági tagoknak választja 
meg: 

 
a) a Tolna Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének tagjai közül: 
 

- Kapitány Zsoltot, a megyei közgyűlés 
alelnökét, és  

- Széles András 
- dr. Égi Csaba 
- Takács László 
- László Ferenc  
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képviselőket. 
 

b) Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselői közül: 

- dr. Bartos Georgina megyei főjegyzőt, 
- dr. Erményi Gyula megyei aljegyzőt, 
- Kőfalvi Aranka osztályvezetőt. 

 
2.  Az 1. pontban megválasztott tagok mellett 2013. 

szeptember 20-i hatállyal a bírálóbizottság 
tagjainak választja meg a Közgyűlés a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának 4.4. pontja alapján a következő 
személyeket: 

 
a) Európai Uniótól származó forrásból támogatott 

közbeszerzési eljárások esetében a projekt 
lebonyolításában közreműködő (vezető) 
projektmenedzsert, 
 

b) a közbeszerzési eljárásba történő bevonása 
esetén a külső tanácsadó, szakértő személyt 
vagy szervezet képviselőjét.  

 
3. A Közgyűlés jelen határozatának elfogadásával 

egyidejűleg 101/2010. (XI.19.) közgyűlési 
határozatát visszavonja, és megköszöni a korábbi 
bírálóbizottsági tagok munkáját. 

 
4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 

határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: az 1-3. pontok esetében dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke,  
a 4. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, 
megyei főjegyző. 

Határidő: az 1-3. pontok esetében folyamatos, 
 a 4. pont tekintetében azonnal 

 
 
5. NAPIRENDI PONT 
Javaslat törvényességi felhívás megtárgyalására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést egyetlen bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése 
következik. Kérdezem Elnök urat, milyen döntés született?  
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dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. 
Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi 
pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 36/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a XVII-B-22/904-2/2013. 
számú törvényességi felhívás megtárgyalása 
tárgyában: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Tolna Megyei Kormányhivatal XVII-B-22/904-
2/2013. számon tett törvényességi felhívását 
megtárgyalta, az abban foglaltakat a határozat 
melléklete szerinti tartalommal részben 
elfogadja. 
 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottját a felhívásban megjelölt 
határidőben tájékoztassa. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

 
(A 36/2013. (IX. 20.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. számú 
mellékletét képezi.) 
 
 
6. NAPIRENDI PONT 
Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyásáról  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. 
Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását.  
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dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. 
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett támogatja a javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. 
Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi 
pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 37/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata haszonélvezeti jog 
alapításáról szóló szerződés jóváhagyásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal részére a 
Szekszárd, 2703 hrsz.-ú, természetben a 
Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatt 
található ingatlanban, a Tolna Megyei 
Önkormányzat 6296/51500-ad arányú tulajdoni 
hányadára vonatkozó haszonélvezeti jog 
alapítását, 2028. december 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra, továbbá annak 
szerződésbe foglalását - a Tolna Megyei 
Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet 12. §-ában foglaltak 
alapján - jóváhagyja.  
 

2.  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal között létrejövő, 
haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződést a 
határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, 
hogy a haszonélvezeti jog alapításáról szóló 
szerződést aláírja. 
 

4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a 
haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzése érdekében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 
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Felelős: 1-3. pont esetében dr. Puskás Imre, a 
Közgyűlés elnöke; 
a 4. pont esetében dr. Bartos Georgina 
megyei főjegyző. 

Határidő: 2013. október 31. 
 
(A 37/2013. (IX. 20.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. számú 
mellékletét képezi.) 
 
 
7. NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése 
következik. Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett támogatja a tájékoztató elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.  
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a 
tájékoztató elfogadását. 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. 
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett támogatja a tájékoztató elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A napirendi pont tárgyalásánál szintén kérdezem dr. Méri Sándor könyvvizsgáló urat, 
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Amennyiben nem, a kérdések következnek. 
Megadom a szót Frankné dr. kovács Szilvia képviselő asszonynak.  
 
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót elnök úr. Az előterjesztés 5. oldalán a 6. bekezdésben a 
rendszeres személyi juttatások 40 millió forintos összegét, nem rendszeres személyi 
juttatások 4 millió, állományba nem tartozók juttatására több mint 10, csaknem 11 
millió forintot használt fel az Önkormányzat. Hadd kérdezzem meg, hogy ez 
micsoda?  
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dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Megadom a válaszadás lehetőségét Kőfalvi Arankának.  
 
Kőfalvi Aranka, a Pénzügyi Osztály vezetője: 
Tisztelt Közgyűlés! Itt számoljuk el a Képviselő urak és hölgyek tiszteletdíját.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tehát, mondhatnám azt is, hogy mi vagyunk benne. Mivel nem 
látok további kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Takács László képviselő 
úrnak.  
 
Takács László, a Közgyűlés tagja:  
Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Én ilyenkor mindig meg szoktam a Hivatalt, a 
Kőfalvi Aranka által vezetett Pénzügyi osztályunkat dicsérni, hogy egy korrekt 
beszámolót készített. Ezt most is szeretném megtenni. Egyetlen egy mondattal hadd 
jellemezzem, hogy időarányosan, szépen, az éves költségvetésünknek úgy az 50%-
át magunkra költöttük. Köszönöm szépen.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Igen, ezért van a költségvetésünk. Tekintettel arra, hogy nem látok további 
hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal 
következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 38/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának 
első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót 
megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
 
8. NAPIRENDI PONT 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése 
következik. Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett támogatja a koncepció elfogadását.  



 30 

 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.  
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a koncepció elfogadását. 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. 
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatja a koncepció elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. 
Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.  
 
Takács László, a Közgyűlés tagja:  
Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Foglalkozzunk megint egy kicsit a nagypolitikával, 
hiszen itt az előterjesztés első oldalán rögtön azt olvasom, hogy a 2010. évi GDP-hez 
viszonyított aránya a bruttó államadósságnak a 2010. évi 81,8%-ról 2012. évre 
79,2%-ra mérséklődött. Hát azt nem értem, hogy ez hogy lehet, amikor én úgy 
tudom, hogy tavaly a bruttó államadósság állománya Magyarországnak 231 milliárd 
forinttal volt több, mint 2010-ben. Ez a szám létrejöhetne akkor matematikailag, ha 
egyébként a GDP növekedett volna, mondjuk 7%-kal mint Kínában, de nem 
növekedett, hanem csökkent. Tehát egy kisebb GDP-hez viszonyítva nyilván ez nem 
lehetett csökkenés százalékban, ez nyilván növekedés volt. Nem értem, hogy ez 
hogy lehetséges, amikor tehát több száz milliárddal nőtt, itt százalékban mégiscsak 
csökkent. Nem értem. Nem is tudom, hogy mondjam-e, amit szoktam mondani, és 
közben 3000 milliárd forintos magánnyugdíjpénztári megtakarítás meg valahol eltűnt, 
ami a GDP-nek ugye a 11%-a. Ez lenne a kérdésem, hogy honnan való ez a szám? 
Mert ez így biztos, hogy nem jó. Köszönöm szépen.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Pedig amikor Képviselő úr azt mondta, hogy behozza a nagypolitikát, akkor 
megfogadtam, hogy nem ugrok erre a dologra. De miután kérdést fogalmazott meg, 
mégiscsak valamit válaszolni kellene. A szám hitelességét senki sem vitatta, még az 
Ön párttársai sem, tehát valószínűleg ez egy elég egyszerű osztás végeredménye. 
Semmiféle varázslás nincs mögötte, maximum azt tudom segítségül hívni, hogy ugye 
Ön szerencsére 2010-hez viszonyította az államadósság nominális növekedését, 
tehát hogy 2012-ben 2010-hez képest azzal az összeggel növekedett, és ebből 
következően ott van még közötte szerencsére 2011. is, ahol viszont a mai európai 
léptéket nézve egy jelentős gazdasági növekedés volt Magyarországon, talán 1,5 
vagy 1,7. Ttehát valahol azért ez matematikailag mégiscsak rendben van. Egészen 
biztos egyébként, hogy rendben van. Ezt a számot senki sem kérdőjelezi meg, az 
államadósság a GDP-hez viszonyítva 2012. év végére ennyivel csökkent 2011. év 
végéhez képest.  
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A másik szokásos felvetésére Képviselő úr, maximum annyit tudok mondani, hogy 
ezzel együtt Istennek hála Magyarországon 2012-ben is értékállóak voltak a 
nyugdíjak, sőt az inflációhoz viszonyítva 0,2%-kal még növekedett is a nyugdíjak 
mértéke. Sőt, van egy olyan európai uniós dokumentum, ami szerint Magyarország 
azon szerencsés országok közé tartozik, amely országban a nyugdíjrendszernek 
hosszú távon, évtizedekre előre nézve, a fenntarthatósága biztosítottnak látszik. 
Ezzel az európai uniós országok 1/3-ában, a legjobb 1/3-ában vagyunk. Ennyit 
szeretnék Képviselő úrnak megnyugtatásul mondani. Az Ön nyugdíja is rendben 
lesz, és értékálló lesz.  
Megadom a szót Tóth endre képviselő úrnak.  
 
Tóth Endre, a Közgyűlés tagja: 
Tisztelt Elnök úr! A kérdésem ugyancsak az államadóssághoz csatolható. 
Megállapítják itt ebben az előterjesztésben, hogy a kormány prioritása továbbra is az 
államadósság csökkentése. Ugyanakkor a GDP, vagy a gazdaság fejlődését 2% 
körülire teszik. Tehát a GDP 2,5%-kal nő esetleg, ez még egyáltalán nem biztos, 
annak jószerivel csak kb. 50%-a jelenik meg állami bevétel formájában. Ha úgy 
tetszik, a GDP 1%-a lesz plusz bevétel adott esztendőben. Tehát ha a kormányzat 
ragaszkodik az államadósság csökkentéséhez, durván olyan évi 1%-os arányban 
tudja csak csökkenteni, de akkor a gazdaság plusz teljesítményét, az állam plusz 
bevételét rögtön el is viszi az államadósság csökkenése. Erre hogyan lehet a 
rákövetkező évekre gazdasági programot építeni, amikor is bővülés nem mutatható 
ki a bevételekben?  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Világos. Tényleg belemegyünk olyan kérdésbe, és már majdnem élvezem is, de ami 
valószínűleg nem a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének legszorosabban 
véve a kompetenciája, de hadd mondjak Képviselő úr kérdésére választ. Szerintem a 
gondolkodás egyébként rendben van. A gazdaságfejlesztésre viszont Istennek hála 
rendelkezésünkre áll az európai uniós forrás, ami ugye nyilván a saját GDP-nken 
túlmenően áll rendelkezésre. Ami azért évente, ha most felosztjuk azt az összeget, 
ami rendelkezésünkre áll, ez több mint 1000 milliárd forintos fejlesztési lehetőség. És 
utalva arra, amit Képviselő úr is mondott, meg amit egyébként is komolyan 
gondolunk, hogy ennek nagyon nagy hányadát közvetlen gazdaságfejlesztésre kell 
fordítani, akkor máris arról beszélünk, hogy évente egy 500 milliárd forint az, ami 
közvetlenül a vállalkozások fejlesztésére fordítható. Azért az már nem egy bagatell 
összeg. Ebben az értelemben együttesen teljesíthető az államadósság 
csökkentésének kötelezettsége, ha úgy tetszik saját magunk felé vállalt 
kötelezettsége, másrészt pedig az, hogy jelentős forrásokkal ettől függetlenül 
szerencsére a gazdaság élénkíthető. 
Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.  
 
Tóth Endre, a Közgyűlés tagja: 
Én úgy gondolom, hogy ha az államadósság csökkenése irányába pénzt szán a 
kormányzat, akkor gyakorlatilag az egy véget nem érő folyamat. Akármilyen 
forrásokat, de elvesz tőlünk az adósságtörlesztés. Hallottuk már Miniszterelnök úrtól 
több esetben azt, amikor is devizahitelesekkel, más ügyekkel kapcsolatban 
kérdezték, mondjuk a magánpiacokon való hitelfölvételről, akkor is azt mondta, hogy 
most jött el az ideje, most erősödtünk meg úgy gazdaságilag, hogy megtehetjük azt, 
hogy önálló útra lépjünk ebben, és abban a témában is. Akkor a Jobbik hivatalos 



 32 

véleményével összecsengve hadd kérdezzem meg, hogy még a kormányzat nem 
jutott el oda, hogy estlegesen az adósságokat újratárgyalja, újraütemezze egy még 
inkább erőteljesebb gazdaságfejlesztés érdekében? 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Képviselő úr azt gondolom, ha Magyarország a nemzetközi jog és egyáltalán a 
nemzetközi kötelezettségeiben egy olyan pályára lépne, amely pályán gyakorlatilag 
felrúgja ezeket a szabályokat, az vélhetően nem a gazdaság megerősödését, hanem 
inkább gyengülését eredményezné. Ezért ezt az utat nem tartjuk járható útnak.  
Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.  
 
Krauss Péter, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót Elnök úr. Elnök úr, a kérdésem az, mivel itt már szóba kerültek 
ilyen nagy kapitális dolgok, hogy az államadósság csökkentéshez hogyan 
kapcsolódik az a minap hallott hír, hogy a Magyar Nemzeti Bank 5 milliárd dollár 
hitelt vesz fel?  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Szíriáról is lehet, hogy fogunk beszélni. Most Képviselő úr megfogott, lehet, hogy 
nem olvastam egy hírt, úgyhogy erre most nem fogok válaszolni. De azt hiszem, a 
tények egyelőre arról szólnak, amiről beszéltünk. Tartok tőle, hogy Frakcióvezető 
úrnak van egy ügyrendi indítványa. Megadom a szót. Tessék.  
 
Széles András, a Közgyűlés tagja: 
Beleesünk abba a csapdába, hogy László király nagy király, de Mátyás király még 
nagyobb. Mindenki eltért a témától, szeretném kérni a Képviselőtársakat, hogy a jövő 
évi koncepcióról beszéljünk, mert már lassan két órája ülünk itt, úgyhogy ha 
kérhetném Elnök urat, koncentráljunk a napirendi pontra. Köszönöm.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Én megfogadtam ezt a kérést, és miután nem látok további 
kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.  
 
Krauss Péter, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót. Itt a bevételek-kiadások várható alakulása után azt olvasom, hogy 
200 millió forintot kötnek le a működési célra rendelkezésre álló összegek, és 8,6 
millió forint az, amiről dönthetünk egyébként évközben. Igazából emiatt a 8,6 millió 
forint miatt van egy 20 fős apparátusunk és egy 15 fős közgyűlésünk. Nem tudom, 
hogy szabad-e ezt így működtetni. Köszönöm.  
 
(László Ferenc képviselő úr elhagyta az üléstermet, így a jelenlévő képviselők 
száma 13 fő.) 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Hát Képviselő úr, ahhoz képest, hogy még aktivitást is mutatott az előző napirendi 
pontok kapcsán, meglehetősen megrázó ez a demagóg hozzászólás. Lehet, hogy 
ezt el lehet mondani a sajtó számára, és még az egyszerű ember is megérti, hogy 
Önnek mennyire igaza van, de ha azért a demagógiától kicsit ellépünk, akkor azért 
tisztázzuk, hogy az imént 100 milliárdokról beszéltünk, meg arról, hogy ezeket a 
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milliárdokat jó lenne Tolna megyében jól hasznosítani. Lehetőleg úgy nekiindítani a 
megyét 2014. január 1-jével, hogy erre felkészült legyen, akkor ez a hozzászólás 
szerintem önmagát minősíti, úgyhogy nem is szeretnék erről többet mondani.  
Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.  
 
Krauss Péter, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót Elnök úr. Azt hiszem én sem alkalmaztam azt, hogy minősítettem 
Elnök úr hozzászólásait, én nem szeretném, ha Elnök úr az enyémet minősítené, 
mert úgy gondolom, hogy ez nem illő dolog. Mondhatnám azt is, hogy kikérem 
magamnak. Lehet a véleményemmel nem egyetérteni, de azért azok a kijelentések, 
azok a szavak azt hiszem, hogy nem igazán ideillőek. Köszönöm.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy nem látok további hozzászólási szándékot, 
lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most 
szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem 
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 39/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

2014. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, 
az abban foglaltakat jóváhagyja. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
2014. évi költségvetés elkészítésével 
kapcsolatos további feladatokat az alábbiak 
szerint határozza meg: 

 
a) Elsődleges célunk a területfejlesztésről és 

területrendezésről szóló törvényben 
meghatározott kötelező megyei 
önkormányzati feladatok végrehajtása, 
aktív és felelősségteljes részvétel a 2014-
2020-as európai uniós programozási 
időszak előkészítésében és 
végrehajtásban, a tervezői kapacitás 
megerősítése, a megyei önkormányzat és 
Hivatalának felkészítése a jövőben várható 
feladatokra. 
  

b) A költségvetési forrásoknak a szakmai 
prioritásokat kell hatékonyan és 
eredményesen szolgálnia. 
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c) A kiemelt feladatok mellett a 2014. évi 
költségvetésben biztosítani kell a megyei 
önkormányzat Közgyűlésének, 
bizottságainak és hivatalának működési 
feltételeit, a megyei nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően 
a megyei nemzetiségi önkormányzatok 
működésének tárgyi és személyi feltételeit, 
valamint a sport törvényből eredő kötelező 
önkormányzati feladatok ellátását.  

 
d) Önként vállalt feladat a költségvetésben az 

erre a célra felhasználható források 
rendelkezésre állása esetén tervezhető. 

 
e) Az önkormányzat bevételi előirányzatát 

Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény előírásai, a 
saját bevételek, az európai uniós források 
figyelembevételével kell meghatározni.  

 
f) A költségvetés – a jogszabályi előírásokra 

figyelemmel - egyensúlyban tervezhető, 
hitel, egyéb külső forrás igénybevétele 
nélkül. 

 
g) A költségvetés előkészítésekor a 

jogszabályon, szerződésen, 
megállapodáson alapuló kiadások 
elsődlegességét biztosítani kell. 

  
h) A költségvetésben a takarékos 

gazdálkodás, az ésszerűség és a 
hatékonyság elvét kell érvényre juttatni. 

 
i) A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna 

Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetését a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően kell előkészíteni. 

 
3. A költségvetési rendelettervezetet az 

államháztartásról szóló törvényben, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell a 
Közgyűlés elé terjeszteni. 
 

4. A Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség megyei önkormányzatok irányítása 
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alá kerülésével kapcsolatos döntési javaslatokat 
a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 
 

Felelős: a költségvetési rendelettervezet 
elkészítésért dr. Bartos Georgina, megyei 
főjegyző; 
a költségvetési rendelettervezet 
Közgyűlés elé terjesztésért dr. Puskás 
Imre, a Közgyűlés elnöke.  
a 4. pontban foglaltak esetében dr. 
Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke. 

Határidő: az 1-3. pont esetében 2014. február 15.; 
a 4. pont esetében 2013. december 31. 

 
 
9. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezésének 
jóváhagyására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése 
következik. Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 2 tartózkodás mellett, 3 igen 
szavazattal támogatja a javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.  
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását. 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. 
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett támogatja a javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. 
Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándék nem lévén, lezárom a napirendi pont 
vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
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Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 40/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Koncepció tárgyában: 

 
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Koncepció 
véleményezését a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

 
2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

felkéri Elnökét, hogy a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Koncepcióra vonatkozó 
véleményt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Elnöke részére megküldje. 
 

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
(A 40/2013. (IX. 20.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 6. számú 
mellékletét képezi.) 
 
 
10. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2.0 változat 
véleményezésének jóváhagyására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést egyetlen bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése 
következik. Kérdezem Elnök urat, milyen döntés született? 
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását. 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. 
Kérdés nincs, így megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.  
 
Krauss Péter, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm Elnök úr. Mivel itt a vélemény jóváhagyásáról van szó, teljes mértékben 
egyetértünk azzal a véleménnyel, hogy nem ad választ ez az anyag azokra a 
kérdésekre, amikről itt szó van egyáltalán ebben a témakörben. Egyetértünk ezzel a 
véleménnyel.  
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(László Ferenc képviselő úr visszatért az ülésterembe, így a jelenlévő 
képviselők száma 14 fő.) 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Megadom a szót Széles András képviselő úrnak.  
 
Széles András, a Közgyűlés tagja: 
A bizottságunk is hosszasan tárgyalta ezt a napirendi pontot, Képviselő úr igazoltan 
hiányzott, úgyhogy nem volt ott, amikor ezeket a dolgokat kiveséztük. Erre már volt 
utalás is az előző napirendi pont kapcsán, hogy gyakorlatilag az elkövetkezendő 
időszakban mindent el kell követnünk, hogy ebben az operatív programban is minél 
több Tolna megyei beférjen. Azt majd gondolom Naszvadi Balázs is megerősíti, hogy 
ez a 2.0 sem véletlen, meg a következő napirendi pontoknál az 1.0 sem véletlen. Itt 
lesz majd 3.0-ás verzió is, ami a Közgyűlés elé kerül, tehát ez folyamatosan 
formálódik. Többször vitáztunk azon, hogy a területi kiegyenlítést meg kéne oldani, 
csak ugye mennek még ezek a projektfelmérési szakaszok, ezért ahogy az előbb 
mondtam, nem mindegy, hogy mit akarunk mi oda betenni, amivel egyenlíteni 
szeretnénk. Úgyhogy várjuk a 3.0-ás verziót is, az talán konkrétabb lesz. Itt igazából 
arra kell figyelni, hogy milyen irányok vannak, amibe Tolna megye belefér.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.  
 
Takács László, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen Elnök úr a szót. Itt a véleményezésről döntünk, és ennek a 
második részében, amit Széles András képviselő úr is elmondott, hogy nem látszik 
egyértelműen, hogy a KKV-k és egyéni vállalkozók mikor és milyen összeggel fogja 
támogatni az OP. Én még a DDRFÜ-s napirendi pontnál szerettem volna 
megkérdezni ott a végén, amikor Önök ügyrenddel lezárták a napirendi pontot, hogy 
volt egy olyan tapasztalatom, hogy a Megyei Önkormányzat valamikor a tavasz 
végén összehívott egy fórumot vállalkozók részére, de én megyei önkormányzati 
képviselőként meghívást kaptam, és ott voltam. Ott a vállalkozói szférából volt olyan 
vélemény a KKV-k felé, a bankszektorból volt ez a vélemény, el kell, hogy mondjam, 
kettő is, hogy a kis- és közepes vállalkozások jó része azt se tudja, mi a mérleg. Ez 
az egyik vélemény. Nem piaci mérlegről szól a történet persze. A másik ilyen 
megnyilatkozás, vélemény az volt, hogy nem tudnak üzleti tervet készíteni. Nyilván itt 
a hitelfelvételről szólt a történet, itt jutottak olyan tapasztalathoz, hogy ez nagyon 
gyakran így működik a KKV-k tekintetében. Én szerettem volna ezt a DDRFÜ 
ügyvezetőjétől megkérdezni, nem tudtam. Most viszont ez nagyon összhangban van 
ezzel, hogy ilyen szempontból is kellene a KKV-kat segíteni. Tudom, hogy ez most 
nem arról szól, hogy milyen támogatást kapnak, de olyan jellegű támogatást is 
kellene kapniuk, hogy ilyen föl se vetődhessen, hogy egy kisvállalkozás vezetője nem 
tudja, mi az a mérleg. Ez nemcsak a könyvelő dolga, hogy tudja, hogy mi a mérleg, 
meg üzleti tervet azért nem a könyvelőnek kell nyilván készíteni. Az üzleti tervet, a 
stratégiáját a vállalkozónak, a vállalkozás vezetőjének kell elsősorban levezényelni. 
Nyilvánvaló, hogy valamiféle módon, ha itt most a KKV-kat kiemelten akarjuk majd 
támogatni ebben a költségvetési ciklusban, akkor bizony ilyen jellegű segítséget is 
kell adjunk nekik. Ennyi volt csak a véleményem. Köszönöm.  
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dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy nem látok további hozzászólási szándékot, 
lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most 
szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 41/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a GINOP 
véleményezésének jóváhagyása tárgyában: 

 
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program 2.0 változatának véleményezéséről 
szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 
2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program 2.0 változatának véleményezését a 
határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
 

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
(A 41/2013. (IX. 20.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 7. számú 
mellékletét képezi.) 
 
 
11. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Terület- és Területfejlesztés Operatív Program 2.0 változat 
véleményezésének jóváhagyására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést egyetlen bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése 
következik. Kérdezem Elnök urat, milyen döntés született? 
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását. 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. 
Kérdés nincs, így megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándék nem lévén, lezárom a 
napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
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Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 42/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program 2.0 
változatának tárgyában: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program 2.0 változatának véleményezéséről 
szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program 2.0 változatának véleményezését a 
határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
(A 42/2013. (IX. 20.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 8. számú 
mellékletét képezi.) 
 
 
12. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló az OTrT törvény módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezethez 
tett Tolna megyei javaslatokról  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést egyetlen bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése 
következik. Kérdezem Elnök urat, milyen döntés született? 
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság módosító javaslatot fogadott el a 
kerékpárút-hálózattal kapcsolatos OTrT reakcióra való határozati javaslatra 
vonatkozóan. Ugye egy döntést kell hoznunk, hogy melyik irányt választjuk az OTrT 
felé. A módosító javaslat azt tartalmazza, hogy a Hőgyész – Dombóvár szakasz 
kerüljön ki, valamint kerüljön ki a Tolnanémedi – Tamási szakasz is. Helyette viszont 
a Dombóvár – Tamási és folytatólagosan Lepsény irányában Felsőnyékig a 
felhagyott vasútvonalon lévő kerékpárút fejlesztés kerüljön be.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Képviselőtársaim ezt a javaslatot megtalálják az asztalukon. Ezt 
követően, kérdések következnek. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.  
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Takács László, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen Elnök úr a szót. Mielőtt Frankné dr. Kovács Szilvia megkérdezné 
itt mellettem, hogy hova tűnt az előterjesztésből a Budapest – Gyékényes 
vasútvonalnak a tamási szakasza, amiről hosszasan polemizáltunk egy korábbi 
Közgyűlésen, ez lenne a kérdésem, hogy akkor ez most nem került be az 
előterjesztésbe? Köszönöm. 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Megadom a szót Széles András képviselő úrnak.  
 
Széles András, a Közgyűlés tagja: 
Hétfőn lesz a MÁV-val egyeztetés, három nyomvonal terv van most még porondon. 
Mind a három érinti a tamási kistérséget. Gyakorlatilag megvalósíthatósági 
tanulmány készítése folyik. A vasúti öt nyomvonalból most háromnál tartunk, és a 
háromból kell egynél tartanunk, azt hiszem idén decemberig ha jól tudom, és akkor 
lesz véglegesítve. De az OTrT ilyen szempontból, már bocsánat, olyan régi, hogy 
évekkel követjük az eseményeket, hogy ez majd talán a következőbe fog bekerülni, 
és ott már csak a végleges lesz.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Megadom a szót Takács Zoltán képviselő úrnak.  
 
Takács Zoltán, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Amit a Frakcióvezető úr is elmondott a 
Dombóvár – Tamási vonallal kapcsolatban, én már a bizottsági ülésen is azzal a 
javaslattal álltam elő azt hiszem, hogy ahhoz, hogy Tolna megyébe be tudjunk jönni 
egyáltalán, és elnézést kérek mindenkitől, ezt a belső részt helyijáratnak neveztem a 
bizottsági ülésen, a 6. kerékpár út, nem a 6-os út, a Duna túloldalán jövő 
kerékpárútról ha be tudnánk jönni Tolna megyébe, ami annyit jelent, hogy Soltnál a 
Dunaföldvári hídon keresztül Simontornyáig, és akkor ez a Tamási vonal 
Simontornyától a Balatonig megközelíthető lenn kerékpáron. Én azt mondom, hogy 
ez így egy nagyon célszerű dolog lenne. Megértem én Tolna megyében ezen a belső 
részen elközlekedünk, de rengetegen utaznak azért már külföldiek kerékpárral, hogy 
át lehessen jönni Tolna megyébe a túloldalról, és akár a Balatont megközelíteni, 
vagy Tolna megyét. Köszönöm szépen.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Ezt nem fenyegeti semmi veszély, tehát nem hoztunk ezzel kapcsolatban 
ellenkező döntést. Ez a tervezetben szerepel, ez nem veszélyeztetett útvonal.  
Mivel nem látok további kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, 
hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási 
szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. 
Azonban mielőtt szavaznánk, megadom a szót dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző 
úrnak. Tessék. 
 
dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző: 
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Kettő határozati javaslatról kellene szavazni. Az 
első határozati javaslat a megerősítése annak az anyagnak, amit kollégáim 
megküldtek az egyeztetés során. A bizottsági határozati javaslatot pedig kimondottan 
kérték az egyeztetésen, hogy ezt külön határozattal erősítse meg a Közgyűlés.  
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dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Értelmezem Aljegyző úr mondatát, tehát ne mint módosító indítványt tekintsük, 
hanem ha úgy tetszik, egy további határozati javaslati pont. A kettő között nincs 
részhalmaz, nem vesz el egyik a másikból, hanem csak hozzátesz?  
 
dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző: 
Így van. Vagy pedig az a megoldás is lehetséges, hogy ez önálló pontként épüljön be 
abba a határozati javaslatba. Azért lenne ez lényeges, hogy akkor egy határozatba 
bekerülne nemcsak az, hogy melyik kerékpárút nyomvonalat támogatja a Közgyűlés, 
hanem az is bekerülne, hogy melyik helyett. Mert az egyeztetésnek az volt a lényege, 
hogy ne új kerékpárút nyomvonalat önmagában ne javasoljon a Közgyűlés, hanem 
valami kiváltása is legyen benne a határozatban. Nem tudom, hogy így világosan 
fogalmaztam-e.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A dolognak mégiscsak az a lényege, hogy először szavazunk arról a határozati 
javaslatról, amelyet a bizottság elfogadott, aztán pedig arról, ami a Képviselőtársaim 
előtt határozati javaslatként szerepel. Tehát, először a bizottság javaslatáról 
szavazunk. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés a Területfejlesztési és 
Koordinációs Bizottság módosító indítványát 14 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta.  
 
Ezt követően az egységes szerkezetű határozati javaslatról fogunk szavazni. Kérem, 
most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 43/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata az OTrT törvény 
módosításának véleményezése tárgyában: 

 
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 

OTrT törvény módosításának véleményezése 
tárgyában tett Tolna megyei javaslatokról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 

2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 
OTrT törvény módosításának véleményezését a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal 
elfogadja. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
(A 43/2013. (IX. 20.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 9. számú 
mellékletét képezi.) 
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13. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Vidékfejlesztési Operatív Program 1.0 változat véleményezésének 
jóváhagyására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést egyetlen bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése 
következik. Kérdezem Elnök urat, milyen döntés született? 
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság, tudomásul véve, hogy ez még csak 
az 1.0ás változat, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. 
Kérdés nincs, így megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így lezárom 
a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a Vidékfejlesztési Program 
1.0 változatának tárgyában: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Vidékfejlesztési Program 1.0 változatának 
véleményezéséről szóló tájékoztatást tudomásul 
veszi. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Vidékfejlesztési Program 1.0 változatának 
véleményezését a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
(A 44/2013. (IX. 20.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 10. számú 
mellékletét képezi.) 
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14. NAPIRENDI PONT 
Javaslat az Államreform Operatív Program keretében kiírt, „A területfejlesztési 
tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok 
számára” című, ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat benyújtására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése 
következik. Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság a I. határozati javaslat elfogadását 
egyhangúlag, a II. határozati javaslat elfogadását 1 tartózkodás mellett támogatja.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.  
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását. 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. 
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság a I. határozati javaslat elfogadását 4 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a II. határozati javaslat elfogadását 5 igen 
szavazattal, egyhangúlag támogatja.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Főjegyző asszony közben jelezte nekem, hogy a helyszínen 
kiosztott határozati javaslatról fogunk szavazni, ugyanakkor felhívom a figyelmet arra, 
hogy már a bizottságok is ezt a változatot tárgyalták meg. Tisztelt Képviselőtársaim! 
Ezt követően, kérdések következnek. Megadom a szót Takács László képviselő 
úrnak.  
 
Takács László, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót Elnök úr. Itt most a pályázat beadásáról döntünk, ha jól tudom. A 
bizottsági ülésen is megkérdeztem, hogy ha nyerünk, reményeink szerint nyerünk, 
akkor ezt a 90 millió forintot mire fordítjuk? A bizottsági ülésen Kőfalvi Aranka 
válaszolta meg a kérdésemet, de egy részét nem nagyon értettem. Aranka annyit 
mondott, hogy például 27 millió forintot fogunk területfejlesztésre ebből 
megtakarítani, és én úgy értettem, hogy akik most a hivatali apparátuson belül, lehet, 
hogy rosszul értettem, területfejlesztéssel foglalkoznak, az ő bérüket fogjuk 
megspórolni. De akkor meg nem értem, ők most köztisztviselői állományban vannak, 
a Hivatal állományában dolgoznak, ott munkaviszonyuk, illetve köztisztviselői 
jogviszonyuk van. Ők onnan kikerülnek, vagy hogy fog ez működni? Hogy fogjuk az ő 
bérüket, nyilván járulékaikat, megspórolni? Ennyi, köszönöm.  
 



 44 

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Ez a pályázat valóban arról szól, hogy azért a lényegtől közelítsük meg a részletet, 
hogy a megyei önkormányzatok kellő forrással rendelkezzenek ahhoz a munkához, 
amit itt most több naprendi pont keretében tárgyaltunk, hogy elkészítsük azokat a 
dokumentumokat, programokat, projektgyűjtést, amely felkészíti Tolna megye 
valamennyi érintett szereplőjét arra, hogy Európai Uniós forrásokhoz jussunk, és 
lehetőleg az jól hasznosuljon. Ez a cél. Ennek a célnak az elérése érdekében nagyon 
sok munkát kell nyilvánvalóan végezni, vagy legalábbis ahhoz, hogy ez jó 
minőségben megtörténjen, nagyon sok feladatot kell ellátni. Ehhez külső forrás 
bevonására azért van szükség, mert gyakorlatilag ennek a munkának az 
elvégzéséhez külső szereplők bevonására is szükség van, hogy mindent határidőben 
és jó minőségben tudjunk elkészíteni. Ezen túlmenően ez a pályázat arra is 
lehetőséget ad számunkra, hogy azoknak a munkatársainknak az illetményének 
valahány százalékát valóban ezen pályázati forrás terhére lehessen elszámolni, akik 
közvetlenül akár teljes egészében, akár részben ezeknek az előkészítő munkáknak a 
szereplői. Ebben az értelemben az a fajta megállapítás, miszerint a Megyei 
Önkormányzatnak az egyéb soron futó költségvetési tételeiben megtakarítás 
keletkezhet, hiszen nyilvánvalóan a köztisztviselők illetményét akkor is megfizetnénk, 
ha nincs pályázat. Míg szerencsére, ha a pályázaton eredményesek leszünk, akkor 
valóban az illetményeknek valahány százalékát ezen pályázati források terhére 
tudjuk elszámolni. Ilyen értelemben akár megtakarítása is lehet a Megyei 
Önkormányzatnak egy sikeres pályázati eljárás során.  
Mivel nem látok további kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, 
hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási 
szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. 
Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy két határozati javaslat van. Először a I. 
határozati javaslatról szavazunk, amely a 21/2013. (IV.26.) közgyűlési határozat 
visszavonásáról szól. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a 21/2013. (IV. 26.) számú 
határozatának visszavonásáról: 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
területfejlesztési tevékenység támogatására irányuló 
ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat 
benyújtásáról szóló, 21/2013. (IV. 26.) számú 
határozatát visszavonja. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően a II. határozati javaslatról szavazunk, amely az ÁROP-1.2.11/A-2013 
kódszámú pályázat benyújtásáról szól. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.  
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A Tolna Megyei Közgyűlés 46/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata a területfejlesztési 
tevékenység támogatására irányuló ÁROP-
1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat benyújtására: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 

Államreform Operatív Program keretében kiírt, „A 
területfejlesztési tevékenység támogatása a 
konvergencia régiókban lévő megyei 
önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési 
Tanács  számára” című, ÁROP-1.2.11/A-2013 
kódszámú pályázati kiírásban foglaltakat 
megismerte. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 
ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázati kiírás 
alapján a Tolna Megyei Önkormányzat 
90.000.000 Ft összköltségvetésű pályázatának 
benyújtását jóváhagyja. A pályázathoz a 
közgyűlés önrészt nem biztosít. 
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
hozzájárul a pályázat előkészítéséből és 
végrehajtásából eredő feladatok ellátásához, és 
egyben felhatalmazza elnökét, hogy a tárgyévi 
költségvetés terhére, a pályázat előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokra 
kötelezettséget vállaljon. 
 

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felhatalmazza elnökét, hogy a pályázathoz 
kapcsolódó nyilatkozatokat, dokumentumokat 
aláírja. 
 

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: a pályázat benyújtására 2013. szeptember 

23., egyébként folyamatos 
 
 
 
15. NAPIRENDI PONT 
Javaslat alapítványi támogatásra  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. 
Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
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Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. 
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a 
javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. 
Kérdés nincs, így megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így lezárom 
a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 47/2013. (IX. 20.) 
közgyűlési határozata alapítványi támogatásról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

400.000 ezer Ft összegű támogatásban részesíti 
a Betegápolásért Alapítványt. 
 

2. A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatást a civil 
szervezetek támogatására elkülönített keret 
terhére biztosítja.  

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! A mai munkánk befejeződött. Azt gondolom, hogy fontos 
kérdésekben váltottunk véleményt. Mindenkinek jó pihenést kívánok, és biztonságos 
haza utazást! Legközelebb vélhetően novemberben fogunk ülésezni, addig is 
mindenkinek jó egészséget kívánok! Viszontlátásra!  
 
 
 
 

k. m. f. t. 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző  







2. számú melléklet 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
9/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja: 
1.  §  A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 
Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2013. évi  
1. költségvetési bevételi előirányzatát 231 276 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 286 303 E Ft-ban 
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét  55 027 E Ft-ban 

a) ebből: a működési célú egyenleg összegét 48 179 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét 6 848 E Ft-ban 

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló előző évek költségvetési maradványának 
 igénybevételét   55 027 E Ft-ban 

a) ebből: működési célú előző évek 
költségvetési maradványának igénybevételét 48 179 E Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
költségvetési maradványának igénybevételét  6 848 E Ft-ban 

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási bevételeit  0   Ft-ban 
a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 0   Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0   Ft-ban 

6. a finanszírozási célú kiadásait   0   Ft-ban 
a) ebből: működéi célú finanszírozási kiadásait 0   Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0   Ft-ban 

állapítja meg. 
 

(2) A  Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 
2013. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 
1. működési költségvetés bevételi előirányzatát  221 753 E Ft-ban 
2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt 

 előirányzatként 
a) működési célú támogatás államháztartáson  

belülről előirányzatát 221 002 E Ft-ban 
b) közhatalmi bevétel előirányzatát 0    Ft-ban 
c) intézményi működési bevétel előirányzatát 751 E Ft-ban 
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d) működési célú átvett pénzeszköz  
előirányzatát 0   Ft-ban 

3. működési költségvetés kiadási előirányzatát 269 932 E Ft-ban 
4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt  

előirányzatként  
a) a személyi juttatások előirányzatát  122 198 E Ft-ban 
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát 32 330 E Ft-ban 
c) a dologi kiadások előirányzatát  62 629 E Ft-ban 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát   23 675 E Ft-ban  
f ) az általános tartalék előirányzatát 0    Ft-ban 
g) a működési célú céltartalék előirányzatát 29 100 E  Ft-ban 

5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát  9 523 E Ft-ban 
6. felhalmozási költségvetés bevételen belül 

a) a felhalmozási célú támogatás államháztar- 
táson belülről előirányzatát 6 505 E Ft-ban 

b) a felhalmozási bevétel előirányzatát 500 E Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 2 518 E Ft-ban 

7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát   16 371 E Ft-ban 
8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát    9 366 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát 500 E Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 6 505 E Ft-ban 
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát   0 Ft-ban 

állapítja meg.” 
 
 
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  
1. költségvetési bevételi előirányzatát 227 691 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 127 072 E Ft-ban 
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -100 619 E Ft-ban 

a) ebből: a működési célú egyenleg(többlet) összegét -103 662 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg(hiány) összegét 3 043 E Ft-ban 

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló előző évek költségvetési maradványának 
 igénybevételét   28 772 E Ft-ban 

a) ebből: működési célú előző évek 
költségvetési maradványának igénybevételét  25 729 E Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
költségvetési maradványának igénybevételét   3 043 E Ft-ban 

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási bevételeit  0    Ft-ban 
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit 0    Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0    Ft-ban 

6.  finanszírozási kiadásait  129 391 E Ft-ban 
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 129 391 E Ft-ban 
aa) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait 129 391 E Ft-ban 
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b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0    Ft-ban 
bb) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait 0    Ft-ban  

7. működési költségvetés bevételi előirányzatát   220 868 E Ft-ban 
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt  

előirányzatként 
a) működési célú támogatás államháztartáson 

belülről előirányzatát 220 868 E Ft-ban 
b) közhatalmi bevétel előirányzatát 0    Ft-ban 
c) intézményi működési bevétel előirányzatát 0    Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszköz  

előirányzatát 0    Ft-ban 
9. működési költségvetés kiadási előirányzatát  117 206 E Ft-ban 
10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt 

előirányzatként  
a) a személyi juttatások előirányzatát 40 236 E Ft-ban 
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát 11 698 E Ft-ban 
c) a dologi kiadások előirányzatát 24 947 E Ft-ban 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát   11 225 E Ft-ban  
f) az általános tartalék előirányzatát 0    Ft-ban 
g) a működési célú céltartalék előirányzatát 29 100 E  Ft-ban 

11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát  6 823 E Ft-ban 
12. felhalmozási költségvetés bevételen belül 

a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson 
belülről előirányzatát 6 505 E Ft-ban 

b) a felhalmozási bevétel előirányzatát 0    Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 318 E Ft-ban 

13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát   9 866 E Ft-ban 
14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát   9 366 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát 500 E Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát  0    Ft-ban 
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát   0   Ft-ban  

állapítja meg. 
 

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének  
1. költségvetési bevételi előirányzatát 3 585 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 159 231 E Ft-ban 
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét 155 646 E Ft-ban 

a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg 
  (hiány) összegét  151 841 E Ft-ban 

b) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg 
(hiány)összegét 3 805 E Ft-ban  

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló előző évek költségvetési maradványának 
igénybevételét   26 255 E Ft-ban 

a) ebből: működési célú előző évek 
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költségvetési maradványának igénybevételét 22 450 E Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
költségvetési maradványának igénybevételét  3 805 E Ft-ban 

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási bevételeit  129 391 E Ft-ban 
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit 129 391 E Ft-ban 
aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát 129 391 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0    Ft-ban 
bb) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát 0    Ft-ban  

6. finanszírozási kiadásait 0    Ft-ban 
a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 0    Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0    Ft-ban 

7. működési költségvetés bevételi előirányzatát   885 E Ft-ban 
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt  

előirányzatként 
a) működési célú támogatás államháztartáson 

belülről előirányzatát 134 E Ft-ban 
b) intézményi működési bevétel előirányzatát 751 E Ft-ban 
c) működési célú átvett pénzeszköz  

előirányzatát 0    Ft-ban 
9.  működési költségvetés kiadási előirányzatát  152 726 E Ft-ban 
10.  működési költségvetés kiadáson belül kiemelt  

előirányzatként  
a) a személyi juttatások előirányzatát  81 962 E Ft-ban 
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát  20 632 E Ft-ban 
c) a dologi kiadások előirányzatát  37 682 E Ft-ban 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát    12 450 E Ft-ban 

11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát  2 700 E Ft-ban 
12. felhalmozási költségvetés bevételen belül 

a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson 
belülről előirányzatát 0    Ft-ban 

b) a felhalmozási bevétel előirányzatát 500 E Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 2 200 E Ft-ban 

13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát   6 505 E Ft-ban 
14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát  0    Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát  0    Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát  6 505 E Ft-ban 

állapítja meg.” 
 
 
3. §  A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 
költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételén belül a(az) 
1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 231 142 E Ft-ban 
2. önként vállalt feladatának bevételét 0 Ft-ban 
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét 134 E Ft-ban 
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állapítja meg 
 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 
költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a(az) 

1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 278 637 E Ft-ban 
2. önként vállalt feladatának kiadását 7 532 E Ft-ban 
3. állami (államigazgatási feladatának kiadását 134 E Ft-ban 
állapítja meg.”  

 
  4. §    A Rendelet 8. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 
költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételén belül a (az)   
1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 227 691 E Ft-ban 
2. önként vállalt feladatának bevételét 0 Ft-ban 
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét 0 Ft-ban 
állapítja meg. 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 
költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a (az) 
1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 119 540 E Ft-ban 
2. önként vállalt feladatának kiadását 7 532 E Ft-ban 
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását 0 Ft-ban 
állapítja meg.”  
  
 

5. §   A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 
2013. évi költségvetési bevételén belül a(az) 
1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 3 451 E Ft-ban 
2. önként vállalt feladatának bevételét 0 Ft-ban 
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét 134 E Ft-ban 
 állapítja meg. 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. 
évi költségvetési kiadásán belül a(az) 
1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 159 097 E Ft-ban 
2. önként vállalt feladatának kiadását 0 Ft-ban 
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását 134 E Ft-ban 
állapítja meg.” 

 
 
6. §  A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) 

önkormányzati rendelete a következő 22/A. §-sal egészül ki: 
„ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli 
források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt 
feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel 
feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a 
jogszabályi előírásokkal. 
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(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételről 5000 E Ft-ot meghaladó forrás 
esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet 
keretében dönt. 
 
(3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő 
államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) 
bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.  

 
(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni. 

 
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt 
feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére 
történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja 
összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás 
költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati 
feladatok ellátását nem veszélyezteti.  
 
(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy 
szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 
5000 E Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban vagy a 
költségvetési rendelet kertében dönt. 
 
(7) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő 
államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó 
döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére 
ruházza át. 
 
(8) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás feltételeit, 
célját, az elszámolási kötelezettséget szerződésbe vagy megállapodásba kell 
foglalni. 

 
(9) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet 
sor.” 

 
 
7. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 

15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 
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(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 
15.)  önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. 
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete 
lép.  
(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete 
lép. 
(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete 
lép.  
(13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete 
lép. 
(14) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete 
lép. 
(15) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete 
lép. 

   
 

Záró rendelkezések 
 
 

8. §  (1)  Ez a rendelet 2013. szeptember 20-án lép hatályba. 
 
(2) A Közgyűlés az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázatban foglalt 
feladatok megvalósítására – a Támogatói okirat aláírásáig – az önkormányzat 
2013. évi költségvetésében 29100 E Ft működési céltartalék előirányzatot hagy 
jóvá, ezzel egyidejűleg a Rendelet 16. §-ában foglalt  általános tartalék 14629 E 
Ft-tal, a működési céltartalék 3133 E Ft-tal, a felhalmozási céltartalék 1968-tal E 
Ft-tal csökken, az önkormányzat dologi kiadási előirányzatát 2000 E Ft-tal, 
felújítási előirányzatát 1500 E Ft-tal, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
költségvetési támogatását 5870 E Ft-tal, a Hivatal kiadási előirányzatán belül a 
személyi juttatás előirányzatot 4622 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 
előirányzatot 1248 E Ft-tal csökkenti. 
 
 

9. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról 
szóló 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 20. §-a. 

 
 
10.  § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei 

Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei tartalmának 
meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.) önkormányzati rendelet, valamint 
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az azt módosító 7/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet, 14/2007. (VI. 27.) 
önkormányzati rendelet és 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet. 

 

 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgy űlés elnöke megyei f őjegyző 
 
 
Záradék:  
A rendelet  2013. szeptember hónap 20. nap kihirdet ésre került. 
Szekszárd, 2013. szeptember hónap 20. nap. 
 
 
 
  dr. Bartos Georgina 
  megyei f őjegyző 
 



1. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk.rendelet 1. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont, nettósított költségvetése

Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredei Módosított
csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat

elő- Kiemelt előirányzatok
irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban

1. Működési költségvetés
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 208 300 221 002

1.1 Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok 208 300 208 300
általános működéséhez és ágazati feladatához kapcso-
lódó támogatások

1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 208 300 208 300
1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 208 300 208 300

1.2 Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési
támogatás 0 118

1.2.1 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir. 0 0
1.2.2 Egyéb állami támogatás 0 118

1.3 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 12 584

2. Közhatalmi bevétel 0 0

3. Intézményi működési bevétel 297 751

4. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0

Működési költségvetés bevételei összesen: 208 597 221 753

2. Felhalmozási költségvetés
1. Felhalmozási bevétel 0 500

1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 500
1.2. Pénzügyi befektetések bevétele 0 0

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2 200 6 505
2.1 Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t. 0 0
2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. 2 200 6 505

3. Felhalmozási célú átvett pénzeköz 2 200 2 518

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 4 400 9 523
Költségvetési bevételek összesen 212 997 231 276
Kiadások

1. Működési költségvetés
1. Személyi juttatások 120 327 122 198
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 31 254 32 330
3. Dologi kiadások 47 258 62 629
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 1 600 23 675

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 100 13 975
5.2 Működési célú pénzeszközátadás 1 500 9 700
5.3

6. Általános tartalék 2 358 0
7. Működési célú céltartalék 5 800 29 100

Működési költségvetés kiadásai össesen: 208 597 269 932



1. melléklet a 9/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk.rendelet 1. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetése

Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított
csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat

elő- Kiemelt előirányzatok
irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban

2. Felhalmozási költségvetés
1. Beruházások 2 200 9 366
2 Felújítások 0 500
3. Egyéb felhalmozási kiadások 2 200 6 505

3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2 200 6 505
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0
3.3 0 0
3.4 Kölcsönök 0 0

4. Felhalmozási célú céltartalék 0 0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 4 400 16 371
Költségvetési kiadások összesen: 212 997 286 303
Költségvetési bevételek összesen: 212 997 231 276

3. Költségvetési  egyenleg (hiány) 0 55 027
3.1 Ebből: működési célú egyenleg( hiány) 0 48 179
3.2         felhalmozási célú egyenleg (hiány) 0 6 848

4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 0 55 027

4.1 Ebből: Működési célú előző évek  kv.-i mar.igénybev. 0 48 179
4.2            Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. 0 6 848

5. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási bevételek 0 0

5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 0 0
5.1.1            Ebből: Irányítószervi támogatás 0 0

5,2            felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 0
5.2.1            Ebből: Irányítószervi támogatás 0 0

6. Finanszírozási kiadások 0 0
6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 0 0

6.1.1            Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 0 0
6.2            felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0 0

6.2.1            Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 0 0
0 0 0



2. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk.rendelet 2. melléklete

A Tolna Megyei Önkományzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított
csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat

elő- Kiemelt előirányzatok
irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban

1. Működési költségvetés
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 208 300 220 868

1.1 Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok 208 300 208 300
általános működéséhez és ágazati feladatához kapcso-
lódó támogatások

1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 208 300 208 300
1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 208 300 208 300

1.2 Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési
támogatás 0 118

1.2.1 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir. 0 0
1.2.2 Egyéb állami támogatás 0 118

1.2.1.1 2013. évi bérkompeenzáció 118
1.3 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 12 450

1.3.1 Önkormányzati költségvetési szervtől 12 450
2. Közhatalmi bevétel 0 0

3. Intézményi működési bevétel 0 0
3.1 Nyújtott szolgáltatás ellenértéke

4. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4.1

Működési költségvetés bevételei összesen: 208 300 220 868

2. Felhalmozási költségvetés
1. Felhalmozási bevétel 0 0

1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1.2. Pénzügyi befektetések bevétele

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2 200 6 505
2.1 Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t.
2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. 2 200 6 505

2.2.1 Központi költségvetési szervtől
2.2.2 Önkormányzati költségvetési szervtől 2 200 6 505

3. Felhalmozási célú átvett pénzeköz 0 318
3.1.1 Vállalkozásoktól
3.1.2 Átvett pénzeszk. lakosságtól (jelzálog) 318

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 2 200 6 823
Költségvetési bevételek összesen 210 500 227 691
Kiadások

1. Működési költségvetés
1. Személyi juttatások 39 341 40 236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 10 912 11 698
3. Dologi kiadások 13 146 24 947
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 Egyéb működési célú kiadások 1 600 11 225

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 100 1 525
5.1.1 Tolna Város Önkormányzata belső ellenőrzés 100 25
5.1.2 Helyi önkormányzatok támogatása 1 000
5.1.3 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 500

5.2 Működési célú pénzeszközátadás 1 500 9 700
5.2.1 Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv. 500 500
5.2.2 Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám. 1 000 1 000
5.2.3 Sportfeladatok támogatása(MOB, TMSportsz.Szöv.) 4 000
5.2.4 Civil szervezetek támogatása 3 500
5.2.5 Vakok és Gyengénlátók T.Egy.tám. 500
5.2.6 Civil szervezetek elnöki elism.díja 200

6. Általános tartalék 2 358 0
6.1.1 Általános tartalék kötelező feladatokra 0
6.1.2 Általános tartalék önkéntvállalt feladatokra 0

7. Működési célú céltartalék 5 800 29 100
7.1. Területfejlesztési feladatok 3 000 0
7.2 Elnöki hatáskörű forrás felhasználás fedezete 2 800 0
7.3 ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat megvalósítása 29 100

Működési költségvetés kiadásai össesen: 73 157 117 206



2. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk.rendelet 2. melléklete

A Tolna Megyei Önkományzat 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított
csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat

elő- Kiemelt előirányzatok
irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban

2. Felhalmozási költségvetés
1. Beruházások 2 200 9 366

1.1 Számítástechn.eszk. beszerzése 2 200 2 200
1.2 Területfejlesztési koncepció munkarésze(imm.jószág) 3 175
1.3 Weblap fejlesztése (immat.jószág) 966
1.4 Személygépkocsi csere 3 025

2. Felújítások 0 500
2.1 Irodaház lift felújítása 500

3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0
3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás
3.3
3.4 Kölcsönök

4 Felhalmozás célú céltartalék 0
4.1 Felhalm.céltartalék köt.feadatra 0
4.2 Felhalmozási céltartalék önként váll.feladatra 0

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 2 200 9 866
Költségvetési kiadások összesen: 75 357 127 072
Költségvetési bevételek összesen: 210 500 227 691

3. Költségvetési egyenleg (többlet) -135 143 -100 619
3.1 Ebből: működési célú egyenleg( többlet) -135 143 -103 662
3.2         felhalmozási célú egyenleg (hiány) 0 3 043

4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 0 28 772

4.1 Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. 0 25 729
4.2            Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. 0 3 043

5. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási bevételek 0 0

5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel

5.2           Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

6. Finanszírozási kiadások 135 143 129 391
6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 135 143 129 391

6.1.1            Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 135 143 129 391
6.2            felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0 0

6.2.1            Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás



3. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk.rendelet 3. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított
csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat

elő- Kiemelt előirányzatok
irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban

1. Működési költségvetés

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 134
1.1 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről 0 134

1.1.1 KIM Irányító hat. időközi választás támogatása 134
2. Közhatalmi bevétel 0 0

3. Intézményi működési bevétel 297 751
3.1 Nyújtott szolgáltatás ellenértéke 297 680
3.2 Egyéb saját bevétel 3
3.3 ÁFA bevétel 63
3.4 Működési célú hozam és kamat bevétel 5

4. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0

Működési költségvetés bevételei összesen: 297 885

2. Felhalmozási költségvetés
1. Felhalmozási bevétel 0 500

1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 500
1.2. Pénzügyi befektetések bevétele

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0
2.1 Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről

3. Felhalmozási célú átvett pénzeköz 2 200 2 200
3.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
3,2 Kölcsönök visszatérülése 2 200 2 200

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 2 200 2 700
Költségvetési bevételek összesen 2 497 3 585
Kiadások

1. Működési költségvetés
1. Személyi juttatások 80 986 81 962
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 20 342 20 632
3. Dologi kiadások 34 112 37 682
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások 0 12 450

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 12 450
5.2 Működési célú pénzeszközátadás

Működési költségvetés kiadásai össesen: 135 440 152 726



3. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk.rendelet 3. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai

Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított
csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat

elő- Kiemelt előirányzatok
irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban

2. Felhalmozási költségvetés
1. Beruházások
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások 2 200 6 505

3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2 200 6 505
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás
3.3
3.4 Kölcsönök

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 2 200 6 505
Költségvetési kiadások összesen: 137 640 159 231
Költségvetési bevételek összesen: 2 497 3 585

3. Költségvetési egyenleg (hiány) 135 143 155 646
3.1 Ebből: működési célú egyenleg( hiány) 135 143 151 841
3.2         felhalmozási célú egyenleg (hiány) 0 3 805

4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 0 26 255

4.1 Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. 0 22 450
4.2            Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. 0 3 805

5. A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló
finanszírozási bevételek 135 143 129 391

5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 135 143 129 391
5.1.1            Ebből: Irányítószervi támogatás 135 143 129 391

5,2            felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 0
5.2.1            Ebből: Irányítószervi támogatás

6. Finanszírozási kiadások 0 0
6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás

6.2            felhalmozási célú finanszírozási kiadás



4. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 4. melléklete

Ezer Ft-ban
Feladat megnevezése Költség- Fin.bev. Fin.bev.

Elő- vetési el őző előző
irány- Helyi önk. Egyéb Egyéb Közhatal- Intézm. M űk.célú M űködési Felhalmo- Felh.tám. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek
zat/ ált.műk. állami m űködési mi m űköési átvett költségvetési zási ÁHT-n célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i

Telje- ágaz.fel. támog. célú tám. bevétel bevétel pénzeszk. bevé telek bevétel belül ől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv.
sítés kapcs. ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybe v. igénybev.

támogatás belülr. Műk.cél Felh.cél

1. Eredeti Kötelez ő feladat összesen 208 300 0 0 0 297 0 208 597 0 2 200 2 200 4 400 212 997 0 0
Mód.ei. 208 300 118 12 450 0 751 0 221 619 500 6 505 2 518 9 523 231 142 40 647 6 848
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Eredeti Ebből: megyei önkormányzat 208 300 0 0 0 297 0 208 597 0 2 200 2 200 4 400 212 997 0 0
Mód.ei. működése feladat összesen 208 300 118 12 450 0 751 0 221 619 500 6 505 2 518 9 523 231 142 40 647 6 848
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Eredeti Önként vállalt feladat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 532 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Eredeti Önkormányzati jogalkotás
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 032 0
Teljesítés

2.2 Eredeti Civil szervezetek támogatása
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0
Teljesítés

2.3 Eredeti Helyi önk.támogatása
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0
Teljesítés

2.4 Eredeti Nemzetiségi önk.ig.támogatása
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Teljesítés

3. Eredeti Állami(államigazgatási) feladat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 0 0 134 0 0 0 134 0 0 0 0 134 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Eredeti Ebből:
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti Feladatok összesen: 208 300 0 0 0 297 0 208 597 0 2 200 2 200 4 400 212 997 0 0
Mód.ei. 208 300 118 12 584 0 751 0 221 753 500 6 505 2 518 9 523 231 276 48 179 6 848
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési  bevétele feladatonként

Felhalmozási költségvetési bevételek
feladatonként

Sor-
szám

Működési költségvetési bevételek
feladatonként



5. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 5. melléklete

Ezer Ft-ban
Feladat megnevezése Költség- Fin.bev. Fin.bev.

Elő- vetési el őző előző
irány- Helyi önk. Egyéb Egyéb Közhatal- Intézm. M űk.célú M űködési Felhalmo- Felh.tám. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek
zat/ ált.műk. állami m űködési mi m űköési átvett költségvetési zási ÁHT-n célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i

Telje- ágaz.fel. támog. célú tám. bevétel bevétel pénzeszk. bevé telek bevétel belül ől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv.
sítés kapcs. ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybe v. igénybev.

támogatás belülr. Műk.cél Felh.cél

1. Kötelez ő feladatok
1.1 Eredeti Önkormányzati jogalkotás 208 300 208 300 2 200 2 200 210 500

Mód.ei. 208 300 118 7 450 215 868 2 720 318 3 038 218 906 14 197 2 687
Teljesítés 0 0 0

1.2 Eredeti Önkormányzatok m.n.s. 0 0 0
Mód.ei. nemzetközi kapcsolatai 5 000 5 000 0 5 000
Teljesítés 0 0 0

1.3 Eredeti Nemzetközi szervezetben való 0 0 0
Mód.ei. részvétel 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.4 Eredeti Helyi nemzetiségi önkormány- 0 0 0
Mód.ei. zatok igazgatási tevékenysége 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.5 Eredeti Helyi nemzetiségi önkormány- 0 0 0
Mód.ei. zatok igazgatási tevékenysége 0 0 0
Teljesítés támogatása 0 0 0

1.6 Eredeti Iskolai, diáksport-tevékenység 0 0 0
Mód.ei. támogatása 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.7 Eredeti Sportfeladatok támogatása 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 4 000
Teljesítés 0 0 0

1.8 Eredeti Területfejlesztési feladatok 0 0 0
Mód.ei. 0 3 785 3 785 3 785 356
Teljesítés 0 0 0

1.9 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti 1. Megyei Önkormányzat 208 300 0 0 0 0 0 208 300 0 2 200 0 2 2 00 210 500 0 0
Mód.ei. működése feladat összesen: 208 300 118 12 450 0 0 0 220 868 0 6 505 318 6 823 227 691 18 197 3 043
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti Kötelez ő feladatok összesen 208 300 0 0 0 0 0 208 300 0 2 200 0 2 200 2 10 500 0 0
Mód.ei. 208 300 118 12 450 0 0 0 220 868 0 6 505 318 6 823 227 691 18 197 3 043
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szám feladatonként feladatonként
Sor- Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségv etési bevételek

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként



5. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 5. melléklete

Ezer Ft-ban
Feladat megnevezése Költség- Fin.bev. Fin.bev.

Elő- vetési el őző előző
irány- Helyi önk. Egyéb Egyéb Közhatal- Intézm. M űk.célú M űködési Felhalmo- Felh.tám. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek
zat/ ált.műk. állami m űködési mi m űköési átvett költségvetési zási ÁHT-n célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i

Telje- ágaz.fel. támog. célú tám. bevétel bevétel pénzeszk. bevé telek bevétel belül ől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv.
sítés kapcs. ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybe v. igénybev.

támogatás belülr. Műk.cél Felh.cél
2. Önként vállalt feladatok

2.1 Eredeti Önkormányzati jogalkotás 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 2 032 0
Teljesítés 0 0 0

2.2 Eredeti Civil szervezetek támogatása 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 4 000
Teljesítés 0 0 0

2.3 Eredeti Helyi önk.támogatása 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 1 000
Teljesítés 0 0 0

2.4 Eredeti Nemzetiségi önk.ig.támogatása 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 500
Teljesítés 0 0 0

2.5 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 532 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Állami(államigazgatási) feladatok
3.1 Eredeti 0 0 0

Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

3.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Állami feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összesen 208 300 0 0 0 0 0 208 300 0 2 200 0 2 200 210 500 0 0
Mód.ei. 208 300 118 12 450 0 0 0 220 868 0 6 505 318 6 823 227 691 25 729 3 043
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sor- Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségv etési bevételek

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

szám feladatonként feladatonként



6. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 6. melléklete

Ezer Ft-ban
Feladat megnevezése Költség- Fin.bev. Fin.bev.

Elő- vetési el őző előző
irány- Helyi önk. Egyéb Egyéb Közhatal- Intézm. M űk.célú M űködési Felhalmo- Felh.tám. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek
zat/ ált.műk. állami m űködési mi m űköési átvett költségvetési zási ÁHT-n célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i

Telje- ágaz.fel. támog. célú tám. bevétel bevétel pénzeszk. bevé telek bevétel belül ől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv.
sítés kapcs. ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybe v. igénybev.

támogatás belülr. Műk.cél Felh.cél

1. Kötelez ő feladatok
1.1 Eredeti Önkormányzatok igazgatási 297 297 2 200 2 200 2 497

Mód.ei. tevékenysége 751 751 500 2 200 2 700 3 451 22 450 3 805
Teljesítés 0 0 0

1.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.3 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.4 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.5 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.6 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.7 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti 1. Megyei Önkormányzat 0 0 0 0 297 0 297 0 0 2 200 2 200 2 497 0 0
Mód.ei. működése feladat összesen: 0 0 0 0 751 0 751 500 0 2 200 2 700 3 451 22 450 3 805
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti Kötelez ő feladatok összesen 0 0 0 0 297 0 297 0 0 2 200 2 200 2 497 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 751 0 751 500 0 2 200 2 700 3 451 22 450 3 805
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sor- Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségv etési bevételek
szám feladatonként feladatonként

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként



6. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 6. melléklete

Ezer Ft-ban
Feladat megnevezése Költség- Fin.bev. Fin.bev.

Elő- vetési el őző előző
irány- Helyi önk. Egyéb Egyéb Közhatal- Intézm. M űk.célú M űködési Felhalmo- Felh.tám. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek
zat/ ált.műk. állami m űködési mi m űköési átvett költségvetési zási ÁHT-n célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i

Telje- ágaz.fel. támog. célú tám. bevétel bevétel pénzeszk. bevé telek bevétel belül ől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv.
sítés kapcs. ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybe v. igénybev.

támogatás belülr. Műk.cél Felh.cél
2. Önként vállalt feladatok

2.1 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

2.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Állami(államigazgatási) feladatok
3.1 Eredeti Időközi választás 0 0 0

Mód.ei. 134 134 0 134
Teljesítés 0 0 0

3.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Állami feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 0 0 134 0 0 0 134 0 0 0 0 134 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: 0 0 0 0 297 0 297 0 0 2 200 2 200 2 4 97 0 0
Mód.ei. 0 0 134 0 751 0 885 500 0 2 200 2 700 3 585 22 450 3 805
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szám feladatonként feladatonként

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Sor- Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségv etési bevételek



7. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 7. melléklete

Ezer Ft-ban
Feladat megnevezése Költség-

Elő- vetési
irány- Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb m űk.Tartalé- Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Tartalékok Felhalm. kiadá-
zat/ juttatás terhel ő jár.kiadás pénzb.j. célú kiad. kok költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i sok

Telje- és szoc.hj. kiadás kiadások kiadás össze-
sítés összesen összesen sen

Önkormányzat nettósított költségvetése
1. Eredeti Kötelez ő feladat összesen 120 327 31 254 47 258 0 1 600 8 158 208 597 2 200 0 2 200 0 4 400 212 997

Mód.ei. 121 506 32 015 61 470 0 18 175 29 100 262 266 9 366 500 6 505 0 16 371 278 637
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Eredeti Ebből: megyei önkormányzat 120 327 31 254 47 258 0 1 600 8 158 208 597 2 200 0 2 200 0 4 400 212 997
Mód.ei. működése feladat összesen 121 506 32 015 61 470 0 18 175 29 100 262 266 9 366 500 6 505 0 16 371 278 637
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Eredeti Önként vállalt feladat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 586 287 1 159 0 5 500 0 7 532 0 0 0 0 0 7 532
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Eredeti Ebből:   
Mód.ei. Önkormányzati jogalkotás 586 287 1 159 0 0 0 2 032 0 0 0 0 0 2 032
Teljesítés

2.2 Eredeti Ebből:   
Mód.ei. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 4 000
Teljesítés

2.3 Eredeti Ebből:   
Mód.ei. Helyi önk.támogatása 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000
Teljesítés

2.4 Eredeti Ebből:   
Mód.ei. Nemzetiségi önk.ig.támogatása 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 500
Teljesítés

3. Eredeti Állami(államigazgatási) feladat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 106 28 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 134
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Eredeti Ebből:   
Mód.ei. Időközi választás 106 28 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 134
Teljesítés 0
Eredeti Feladatok összesen: 120 327 31 254 47 258 0 1 600 8 158 208 597 2 200 0 2 200 0 4 400 212 997
Mód.ei. 122 198 32 330 62 629 0 23 675 29 100 269 932 9 366 500 6 505 0 16 371 286 303
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési  kiadásai feladatonként

Felhalmozási költségvetési kiadások 
feladatonként

Sor-
szám

Működési költségvetési kiadások
feladatonként



8. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 8. melléklete

Ezer Ft-ban
Feladat megnevezése Költség-

Elő- vetési
irány- Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb m űk.Tartalé- Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Tartalékok Felhalm. kiadá-
zat/ juttatás terhel ő jár.kiadás pénzb.j. célú kiad. kok költségvetési zások tások felhalm. költségvetési sok

Telje- és szoc.hj. kiadás kiadások kiadás össze-
sítés összesen összesen sen

1. Kötelez ő feladatok
1.1 Eredeti Önkormányzati jogalkotás 39 241 10 816 10 572 100 8 158 68 887 2 200 2 200 71 087

Mód.ei. 39 050 10 859 14 503 225 29 100 93 737 5 581 500 0 6 081 99 818
Teljesítés 0 0 0

1.2 Eredeti Önkormányzatok m.n.s. 100 96 538 734 0 734
Mód.ei. nemzetközi kapcsolatai 600 552 4 582 5 734 0 5 734
Teljesítés 0 0 0

1.3 Eredeti Nemzetközi szervezetben való 1 536 1 536 0 1 536
Mód.ei. részvétel 1 536 1 536 0 1 536
Teljesítés 0 0 0

1.4 Eredeti Helyi nemzetiségi önkormány- 500 500 0 500
Mód.ei. zatok igazgatási tevékenysége 500 500 0 500
Teljesítés 0 0 0

1.5 Eredeti Helyi nemzetiségi önkormány- 500 500 0 500
Mód.ei. zatok igazgatási tevékenysége 500 500 0 500
Teljesítés támogatása 0 0 0

1.6 Eredeti Iskolai, diáksport-tevékenység 1 000 1 000 0 1 000
Mód.ei. támogatása 1 000 1 000 0 1 000
Teljesítés 0 0 0

1.7 Eredeti Sportfeladatok támogatása 0 0 0
Mód.ei. 4 000 4 000 0 4 000
Teljesítés 0 0 0

1.8 Eredeti Területfejlesztési feladatok 0 0 0
Mód.ei. 0 3 785 3 785 3 785
Teljesítés 0 0 0

1.9 Eredeti ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt 0 0 0
Mód.ei. 2 667 2 667 0 2 667
Teljesítés 0 0 0
Eredeti 1. Megyei Önkormányzat 39 341 10 912 13 146 0 1 600 8 158 73 157 2 200 0 0 0 2 200 75 357
Mód.ei. működése feladat összesen: 39 650 11 411 23 788 0 5 725 29 100 109 674 9 366 500 0 0 9 866 119 540
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti Kötelez ő feladatok összesen 39 341 10 912 13 146 0 1 600 8 158 73 157 2 200 0 0 0 2 200 75 357
Mód.ei. 39 650 11 411 23 788 0 5 725 29 100 109 674 9 366 500 0 0 9 866 119 540
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségve tési kiadások 
szám feladatonként feladatonként



8. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 8. melléklete

Ezer Ft-ban
Feladat megnevezése Költség-

Elő- vetési
irány- Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb m űk.Tartalé- Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Tartalékok Felhalm. kiadá-
zat/ juttatás terhel ő jár.kiadás pénzb.j. célú kiad. kok költségvetési zások tások felhalm. költségvetési sok

Telje- és szoc.hj. kiadás kiadások kiadás össze-
sítés összesen összesen sen

2. Önként vállalt feladatok
2.1 Eredeti Önkormányzati jogalkotás 0 0 0

Mód.ei. 586 287 1 159 0 2 032 0 0 2 032
Teljesítés 0 0 0

2.2 Eredeti Civil szervezetek támogatása 0 0 0
Mód.ei. 4 000 4 000 0 4 000
Teljesítés 0 0 0

2.3 Eredeti Helyi önk.támogatása 0 0 0
Mód.ei. 1 000 1 000 0 1 000
Teljesítés 0 0 0

2.4 Eredeti Nemzetiségi önk.ig.támogatása 0 0 0
Mód.ei. 500 500 0 500
Teljesítés 0 0 0

2.5 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 586 287 1 159 0 5 500 0 7 532 0 0 0 0 0 7 532
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Állami(államigazgatási) feladatok
3.1 Eredeti 0 0 0

Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

3.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Állami feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összesen 39 341 10 912 13 146 0 1 600 8 158 73 157 2 200 0 0 0 2 200 75 357
Mód.ei. 40 236 11 698 24 947 0 11 225 29 100 117 206 9 366 500 0 0 9 866 127 072
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségve tési kiadások 
szám feladatonként feladatonként



9. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 9. melléklete

Ezer Ft-ban
Feladat megnevezése Költség-

Elő- vetési
irány- Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb m űk.Tartalé- Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Tartalékok Felhalm. kiadá-
zat/ juttatás terhel ő jár.kiadás pénzb.j. célú kiad. kok költségvetési zások tások felhalm. költségvetési sok

Telje- és szoc.hj. kiadás kiadások kiadás össze-
sítés összesen összesen sen

1. Kötelez ő feladatok
1.1 Eredeti Önkormányzatok igazgatási 80 986 20 342 34 112 135 440 2 200 2 200 137 640

Mód.ei. tevékenysége 81 856 20 604 37 682 12 450 152 592 6 505 6 505 159 097
Teljesítés 0 0 0

1.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.3 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.4 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.5 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.6 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.7 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti 1. Megyei Önkormányzat 80 986 20 342 34 112 0 0 0 135 440 0 0 2 200 0 2 200 137 640
Mód.ei. működése feladat összesen: 81 856 20 604 37 682 0 12 450 0 1 52 592 0 0 6 505 0 6 505 159 097
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti Kötelez ő feladatok összesen 80 986 20 342 34 112 0 0 0 135 440 0 0 2 200 0 2 200 137 640
Mód.ei. 81 856 20 604 37 682 0 12 450 0 152 592 0 0 6 505 0 6 505 159 097
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségve tési kiadások 
szám feladatonként feladatonként



9. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 9. melléklete

Ezer Ft-ban
Feladat megnevezése Költség-

Elő- vetési
irány- Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb m űk.Tartalé- Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Tartalékok Felhalm. kiadá-
zat/ juttatás terhel ő jár.kiadás pénzb.j. célú kiad. kok költségvetési zások tások felhalm. költségvetési sok

Telje- és szoc.hj. kiadás kiadások kiadás össze-
sítés összesen összesen sen

2. Önként vállalt feladatok
2.1 Eredeti 0 0 0

Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

2.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Állami(államigazgatási) feladatok
3.1 Eredeti Időközi választás 0 0 0

Mód.ei. 106 28 134 0 134
Teljesítés 0 0 0

3.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Állami feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 106 28 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 134
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: 80 986 20 342 34 112 0 0 0 135 440 0 0 2 200 0 2 200 137 640
Mód.ei. 81 962 20 632 37 682 0 12 450 0 152 726 0 0 6 505 0 6 505 159 231
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségve tési kiadások 
szám feladatonként feladatonként



1 10. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk. rendelet 12. melléklete

Ezer Ft-ban
Bevételek 2013. évi 8/2013.(VI.28.) Változás 2013. évi K iadások 2013. évi 8/2013.(VI. 28.) Változás 2013. évi

eredeti önk.r. módosított eredeti önk.r. módosított

előir. módel őir. előir. előir. módel őir. előir.

Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások

1. Működési költségvetés 1.Működési költségvetés

Működési célú támogatás államház. belülr ől Személyi juttatások 120 327 126 766 -4 568 122 198

Helyi önkormányzatok ált. működ. és Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó 31 254 33 5 63 -1 233 32 330

ágazati feladataihoz kapcs. tám. 208 300 208 300 0 208 300 Dologi kiadások 47 258 64 175 -1 546 62 629

Központi költségvetésből származó Ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb költségvetési támogatás 96 22 118

Normatív és egyéb központi kv.-i tám 0 Egyéb m űködési célú kiadás

Konszolidásiós támogatás Működési célú támogatás államházt. belülre 100 13 975 0 13 975

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr. 12 537 47 12 584 Működési célú pénzeszközátadás 1 500 9 700 0 9 700

Műk.célú támogatás Áht-n bel.összes 208 300 220 933 69 22 1 002 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás

Közhatalmi bevételek Előző évi műk.célú maradvány átadás

Intézényi m űködési bevétel 297 297 454 751 Egyéb m űködési célú kiadás összesen 1 600 23 675 0 23 675

Működési célú átvétt pénzeszköz Általános tartalék 2 358 14 629 -14 629 0

Előző évi működési célú maradv. átvétele 0 Működési célú céltartalék 5 800 3 133 25 967 29 100

Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.

1.Működési költségvetés összesen 208 597 221 230 523 221 75 3 1.Működési költségvetés összesen: 208 597 265 941 3 991 269  932

2.Felhalmozási költségvetés 2. Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási célú támogatások állam- Beruházások 2 200 9 366 0 9 366

háztartáson belülr ől 2 200 6 505 0 6 505 Felújítások 2 000 -1 500 500

Felhalmozási bevétel 500 0 500 Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2 200 2 518 0 2 518 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre 2 200 6 505 0 6 505

Előző évi felh.c.maradvány átvétel 0 Felhalmozési célú pénzeszközátadás 0

Felhalmozási célú előző évi maradvány átad. 0

Pénzügyi befektetések

Egyéb felhalmozási kiadások összesen 2 200 6 505 0 6 50 5

Felhalmozási céltartalék 1 968 -1 968 0

2.Felhalmozási költségvetés összesen: 4 400 9 523 0 9 5 23 2.Felhalmozási költségvetés összesen: 4 400 19 839 - 3 468 16 371

 A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt el őirányzatonként



2 10. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk. rendelet 12. melléklete

Ezer Ft-ban
Bevételek 2013. évi 8/2013.(VI.28.) Változás 2013. évi K iadások 2013. évi 8/2013.(VI. 28.) Változás 2013. évi

eredeti önk.r. módosított eredeti önk.r. módosított

előir. módel őir. előir. előir. módel őir. előir.

Költségvetési bevételek összesen 212 997 230 753 523 23 1 276 Költségvetési kiadások összesen: 212 997 285 780 523 286 303

Költségvetési egyenleg többlet

Költségvetési egyenleg( hiány) 0 55 027 0 55 027

Működési célú egyenleg 0 44 711 3 468 48 179

Felhalmoási célú egyenleg 0 10 316 -3 468 6 848

Költségvetési hiány bels ő finanszí-

rozására szolgáló el őző évek kv. maradv.ig.v.

1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev. 44 711 3 468 48 179

2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev. 10 316 -3 468 6 848

 Kv. hiány bels ő fin.sz.maradv.igénybev. 0 55 027 0 55 027

Költségvetési hiány küls ő 

finanszírozására szolgáló Finanszírozási kiadások

finanszírozási bevételek

Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev. Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiad.

Működési célú hitel felvétele és kötv.m. Működési célú hitel törlesztése és kötv.bev.

Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitel visszafizetése

Likvid hitel felvétel Likvid hitel visszafizetése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.

Működési célú kötvény visszaváltás

Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv. Felhalmozási célú hitel törleszt. és kötv. bev.

Rövid lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú kötvény visszaváltás

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.

Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen: 0 0 0 0 Hitelek tö rl. kötvénybev. összesen: 0 0 0 0

Finanszírozási bevételek összesen 0 55 027 0 55 027 Fina nszírozási kiadások összesen 0 0 0 0

Bevételi f őösszeg 212 997 285 780 523 286 303 Kiadási f őösszeg 212 997 285 780 523 286 303

Hiány finanszírozása egyenlege 0 0 0 0

Továbbadási célú bevétel Továbbadási célú kiadás

Passzív pénzügyi elszámolások Aktív pénzügyi elszámolások



11.  melléklet a 9/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk. rendelet 13. melléklete

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen
Bevételek
Tolna Megyei Önk. 28 772 28 772
Nyitó pénzk(Pénzm.)
Megyei önk. műk.tám 10 415 29 162 14 581 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 20 830 208 300
Központosított állami t. 0
Egyéb állami támogatás 11 22 21 21 21 22 118
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel. 12 450 12 450
Közhatalmi bevétel 0
Int. működési bevétel 0
Működési célú átvett p. 0

0
Felhalmozási bevétel 0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. 300 400 3 805 500 500 400 600 6 505
Felhalm.célú átvett p. 318 318

0

Bevételek összesen: 10 426 29 184 14 902 17 085 33 258 17 186 17 164 16 664 17 064 16 664 17 264 20 830 227 691
TMÖ. Hivatal bevételei 0
Nyitó pénzk(Pénzm.) 26 255 26 255
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel. 87 47 134
Közhatalmi bevétel 0
Int. működési bevétel 297 454 751
Működési célú átvett p. 0

0
Felhalmozási bevétel 500 500
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. 0
Felhalm.célú átvett p. 500 500 600 600 2 200

0

Hivatal bevételei összesen 0 500 297 1 000 87 47 600 0 0 600 454 0 3 585
Bevételek összesen: 10 426 29 684 15 199 18 085 33 345 17 233 17 764 16 664 17 064 17 264 17 718 20 830 231 276

Előirányzat-felhasználási terv 2013. év



11.  melléklet a 9/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk. rendelet 13. melléklete

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen
Kiadások
TMÖ kiadásai
Személyi juttatás 0 6 440 3 070 3 070 3 570 3 070 3 070 3 070 5 365 3 070 3 370 3 071 40 236
Munkaadót terh. járulék 0 1 657 964 829 979 1 029 929 929 1 119 1 524 910 829 11 698
Dologi kiadás 850 800 950 850 1 300 1 576 1 276 1 339 4 826 4 029 3 077 4 074 24 947
Ellátottak pénzbeli juttatása 0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel. 225 400 200 200 200 200 100 1 525
Működési c. pénze.átadás 200 750 1 500 2 000 500 750 1 000 1 000 1 000 1 000 9 700
Általános tartalék 0 0
Műk. c. céltartalék 29 100 29 100

Beruházások 3 025 3 000 966 400 600 1 375 9 366
Felújítások 500 500
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. 0
Felhalm.c.pénze.átad. 0
Felhalmozási c.céltartalék 0 0

0
TM.Önk. kiadásai összesen 850 8 897 5 184 8 749 7 749 10 875 7 241 6 088 12 910 9 823 9 157 39 549 127 072
TMÖH kiadásai 0
Személyi juttatás 13 096 6 814 7 180 7 193 6 803 6 749 6 749 6 749 6 749 7 127 6 753 81 962
Munkaadót terh. járulék 3 282 1 691 2 091 1 845 1 710 1 872 1 645 1 645 1 690 1 541 1 620 20 632
Dologi kiadás 2 843 2 843 2 843 2 843 3 343 3 343 3 343 3 343 3 343 3 797 2 959 2 839 37 682
Ellátottak pénzbeli juttatása 0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel. 12 450 12 450
Működési c. pénze.átadás 0

0
Beruházások 0
Felújítások 0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. 3 805 992 708 400 600 6 505
Felhalm.c.pénze.átad. 0
Felhalmozási c.céltartalék 0

0
TMÖH kiadásai össz. 2 843 19 221 11 348 12 114 28 636 12 848 12 672 11 737 12 137 12 236 12 227 11 212 159 231

Kiadások összesen: 3 693 28 118 16 532 20 863 36 385 23 723 19 913 17 825 25 047 22 059 21 384 50 761 286 303
Egyenleg 6 733 1 566 -1 333 -2 778 -3 040 -6 490 -2 149 -1 161 -7 983 -4 795 -3 666 -29 931 -55 027
Egyenleg pénzm.figy.v 61 760 63 326 61 993 59 215 56 175 49 685 47 536 46 375 38 392 33 597 29 931 0 0



12. melléklet a 9/2013. (IX. 20.)  önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk. rendelet 16. melléklete

Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme Felhalmozási költségvetés Költség- Finansz. Finansz.
szám vetési bevétel bevétel 

Műk.célú Köz.hat. Int.műk. Műk.célú Előző Műk.kv.-i Felhalmo- Ebből: Előző Felhal- bevételek Előző Előző
támogatás Megyei Közpon- Egyéb Egyéb bevétel bevétel átvett évi bevételek zási Tárgyi évi felh. mozási össze- évi évi

ÁHT-n önk. tosított állami műk.c. pénzeszk. maradv. össze- bevétel eszk. imm. maradv. költségv. sen műk.c. felh.c.
belülről műk. kv-i támogatás támog. átvétel sen jav.ért. állami Egyéb Átvett Kölcsön. átvétel bev. pénzm. pénzm.

támog. támog. ÁHT-n b. támog. támogatás pénzeszk. visszatér. összesen
1. Eredeti előirányzat 208 300 208 300 208 300 2 200 2 200 210 500
2. 2013. évi bérkompenzáció 54 54 54 0 54
3. Pénzm. megbízási díj 0 0 0 0 26
4. Pénzm.étkezési hozzájárulás 0 0 0 0 9
5. Pénzm.Egészéügyi hozzájárulás 0 0 0 0 43
6. Pénzm. Számlavezetési díj 0 0 0 0 12
7. Pénzm. Új Dunatáj áth. számlái 0 0 0 0 199
8. Pénzm kifizetői adó 0 0 0 0 26
9. Pénzm. Weboldal feltöltés 0 0 0 0 64
10. Pénzm.sportfeladatok támogatása 0 0 0 0 4 000
11. Pénzm.kommunikációs feladatok 0 0 0 0 2 500
12. Pénzm. Megyenap rendezvény kiad.kieg. 0 0 0 0 700
13. Pénzm. Új Dunatáj tám.maradv. 0 0 0 0 343
14. Pénzm. civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 4 000
15. Pénzm. helyi önk.kv.sz.támogatása 0 0 0 0 1 000
16. Pénzm. egyéb rendezvények kiadása 0 0 0 0 1 000
17. Pénzm. TMCNÖ támogatása 0 0 0 0 500
18. Pénzm.általános tartalék köt.fel. fel. 0 0 0 0 343
19. Pénzm. általános tartalék önk.váll..fel. 0 0 0 0 9 000
20. Pénzm. személygépkocsi csere 0 0 0 0 3 025
21. Pénzm. céltartalék kötelező feladat 0 0 0 0 486
22. Pénzm. céltartalék önként vállalt feladat 0 0 0 0 1 000
23. Átcsoportosítás társ.megsz.miatt 0 0 0 0
24. DDRFÜ területf. koncepció elk. 0 0 3 175 3 175 3 175
25. Weblap fejlesztése 0 0 610 610 610
26. Céltartalék kötelező feladat 0 0 20 20 20
27. Általános tartalék köt.fel. fel. 5 450 5 450 5 450 0 5 450
28. Nemzetközi kapcsolatok 5 000 5 000 5 000 0 5 000
29. Jogalkotási feladat dologi kiad. 2 000 2 000 2 000 0 2 000
30. Befizetési kötelezettség pm.terh. 0 0 0 0 32
31. Év rendőre díj 0 0 0 0 464

Változás összesen: 12 504 0 54 0 12 450 0 0 0 0 12 504 0 0 0 3 805 0 0 0 3 805 16 309 24 261 4 511
6/2013. (IV.26.) önk.r. mód.el őirányzat 220 804 208 300 54 0 12 450 0 0 0 0 220 804 0 0 0 6 005 0 0 0 6 005 226 809 24 261 4 511

1. 2013. évi bérkompenzáció 42 -54 96 42 0 42
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 500 500 500
3. Lakástámogatás jelzálogterh.megtérült 0 0 318 318 318
4. Pénzmaradvány igénybevétel átcsop. 0 0 0 0 -2 000 2 000
5. Átcsoportosítás pm.könyvvizsg.fel. 0 0 0 0 445
6. Ált. tartalék csökkentése Könyvvizsg.fel. 0 0 0 0 -445
7. Felh. célta. csökkent. 0 0 0 0 -356
8. Weblap elkészítése 0 0 0 0 356
9. 0 0 0 0

Változás összesen: 42 0 -54 96 0 0 0 0 0 42 0 0 0 500 0 318 0 818 860 -2 000 2 000
8/2013. (VI. 28.) ö.r.mód. el őirányzat 220 846 208 300 0 96 12 450 0 0 0 0 220 846 0 0 0 6 505 0 318 0 6 823 227 669 22 261 6 511

1. 2013. évi bérkompenzáció 22 22 22 0 22
2. 0 0 0 0
3. ÁROP pályázat fedezete 0 0 0 0 3 468 -3 468

Változás összesen: 22 0 0 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 468 -3 468
Módosított el őirányzat 220 868 208 300 0 118 12 450 0 0 0 0 220 868 0 0 0 6 505 0 318 0 6 823 227 691 25 729 3 043

Felhalm.célú
átvett pénzeszkö

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalm.célú támog.
ÁHT-n belülről

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Működési költségvetés
BevételekBevételek



13. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2015. (II. 15.) önk. renedelet 17. melléklete

Ezer Ft-ban
Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme Költségv. Finanszír.
szám kiadás kiadás

Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb Általá- Működési Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhal- Felhal- összesen Irányító
juttatások terh. kiadások pénzb. műk. célú Működési Műk. célú Előző nos célú költségv. zások tások felhalm. Felhalm. Felhalm. Fel. mozási mozási szerv.

jár. és sz. juttatásai kiadások célú tám. pénzeszk. évi műk. tartalék céltarta- kiad. kiadások célú tám. célú célú célú költségv. támogat.
hj.adó ÁHT-n bel. átadás c. maradv. lék összesen ÁHT-n pénzeszk. előző céltar- kiad. műk.célú

átadás belülre átadás é.mar.át. talék összesen
1. Eredeti előirányzat 39 341 10 912 13 146 1 600 100 1 500 2 358 5 800 73 157 2 200 0 2 200 75 357 135 143
2. 2013. évi bérkompenzáció 0 0 0 0 0 54
3. Pénzm. megbízási díj 21 5 0 26 0 0 26
4. Pénzm.étkezési hozzájárulás 9 0 9 0 0 9
5. Pénzm.Egészéügyi hozzájárulás 43 0 43 0 0 43
6. Pénzm. Számlavezetési díj 12 0 12 0 0 12
7. Pénzm. Új Dunatáj áth. számlái 199 0 199 0 0 199
8. Pénzm kifizetői adó 26 0 26 0 0 26
9. Pénzm. Weboldal feltöltés 64 0 64 0 0 64
10. Pénzm.sportfeladatok támogatása 4 000 4 000 4 000 0 0 4 000
11. Pénzm.kommunikációs feladatok 2 500 0 2 500 0 0 2 500
12. Pénzm. Megyenap rendezvény kiad.kieg. 700 0 700 0 0 700
13. Pénzm. Új Dunatáj tám.maradv. 343 0 343 0 0 343
14. Pénzm. civil szervezetek támogatása 4 000 4 000 4 000 0 0 4 000
15. Pénzm. helyi önk.kv.sz.támogatása 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000
16. Pénzm. egyéb rendezvények kiadása 200 183 617 0 1 000 0 0 1 000
17. Pénzm. TMCNÖ támogatása 500 500 500 0 0 500
18. Pénzm.általános tartalék köt.fel. fel. 0 343 343 0 0 343
19. Pénzm. általános tartalék önk.váll..fel. 0 9 000 9 000 0 0 9 000
20. Pénzm. személygépkocsi csere 0 0 3 025 0 3 025 3 025
21. Pénzm. céltartalék kötelező feladat 0 0 0 486 486 486
22. Pénzm. céltartalék önként vállalt feladat 0 0 0 1 000 1 000 1 000
23. Átcsoportosítás társ.megsz.miatt -75 -75 75 0 0 0 0
24. DDRFÜ területf. koncepció elk. 0 0 3 175 0 3 175 3 175
25. Weblap fejlesztése 0 0 610 0 610 610
26. Céltartalék kötelező feladat 0 0 0 20 20 20
27. Általános tartalék köt.fel. fel. 0 5 450 5 450 0 0 5 450
28. Nemzetközi kapcsolatok 500 456 4 044 0 5 000 0 0 5 000
29. Jogalkotási feladat dologi kiad. 2 000 0 2 000 0 0 2 000
30. Befizetési kötelezettség pm.terh. 32 0 32 0 0 32
31. Év rendőre díj 365 99 0 464 0 0 464

Változás összesen: 1 095 786 10 537 0 9 425 1 425 8 000 0 14 868 0 36 711 6 810 0 0 0 0 0 1 506 8 316 45 027 54
6/2013. (IV.26.) önk.r.mód.előirányzat 40 436 11 698 23 683 0 11 025 1 525 9 500 0 17 226 5 800 109 868 9 010 0 0 0 0 0 1 506 10 516 120 384 135 197

1. 2013. évi bérkompenzáció 0 0 0 0 0 42
2. Kötelező feladat felhalm. céltrat. 0 0 0 500 500 500
3. Lakástám. felhalmozási céltartalék 0 0 0 318 318 318
4. Év civilszervezeteinek díja -200 200 200 0 0 0 0
5. Átcsoport. civil szerv. támogatása -500 -500 -500 0 0 -500
6. Átcsoportosítás Vakok és Gyeng.Egy. 500 500 500 0 0 500
7. Területf.hatásvizsgálat készítés 2 667 0 -2 667 0 0 0 0
8. WEBlap készítése üzemeltetése 152 0 -152 0 356 0 -356 0 0
9. Lift felújítása 0 -2 000 -2 000 2 000 0 2 000 0
10. Könyvvizsgálati feladat 445 0 -445 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Változás összesen -200 0 3 264 0 200 0 200 0 -2 597 -2 667 -2 000 356 2 000 0 0 0 0 462 2 818 818 42
8/2013. (VI. 28.)ö.r.mód. előirányzat 40 236 11 698 26 947 0 11 225 1 525 9 700 0 14 629 3 133 107 868 9 366 2 000 0 0 0 0 1 968 13 334 121 202 135 239

1. 2013. évi bérkompenzáció 0 0 0 0 0 22
2. 0 0 0 0 0
3. ÁROP pályázat fedezet átcs. -2 000 0 -14 629 25 967 9 338 -1 500 0 -1 968 -3 468 5 870 -5 870

Változás összesen: 0 0 -2 000 0 0 0 0 0 -14 629 25 967 9 338 0 -1 500 0 0 0 0 -1 968 -3 468 5 870 -5 848
Módosított előirányzat 40 236 11 698 24 947 0 11 225 1 525 9 700 0 0 29 100 117 206 9 366 500 0 0 0 0 0 9 866 127 072 129 391

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

EbbőlEbből

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés
KiadásokKiadások



14. melléklet a 9/2013. (IX. 20.)  önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk. rendelet 18. melléklete

Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme Költség- Finansz. Finansz. Finansz.
szám vetési bev. bev. bev.

Műk.célú Köz.hat. Int.műk. Műk.célú Előző Műk.kv.-i Felhalmo- Ebből: Felh.tám. Előző Felhal- bevételek Irányító Előző Előző
támogatás Egyéb bevétel bevétel átvett évi bevételek zási Tárgyi ÁHT-n évi felh. mozási össze- szervi évi évi

ÁHT-n műk.c. pénzeszk. maradv. össze- bevétel eszk. imm. belülr. maradv. költségv. sen műk. műk.c felhalm.
belülről támog. átvétel sen jav.ért. Egyéb Átvett Kölcsön. átvétel bev. támogatás pénzm. c.pénzm.

ÁHT-n b. támogatás pénzeszk. visszatér. összesen
1. Eredeti előirányzat 0 297 297 2 200 2 200 2 497 135 143
2. 2013. évi bérkompenzáció 0 0 0 0 54
3. Pénzm. áthúzódó kötelezettségek 0 0 0 0 1 584
4. Pénzmaradvány szabad rendelk. 0 0 0 0 8 416
5. Pénzmaradvány elvonás 0 0 0 0 12 450 3 805

0 0 0 0
Változás összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 22 450 3 805
6/2013. (IV.26. önk.r. mód.előir. 0 0 0 297 0 0 297 0 0 0 0 2 200 0 2 200 2 497 135 197 22 450 3 805

1. 2013 évi bérkompenzáció 0 0 0 0 42
2. Gépkocsi ért. bevétel 0 0 500 500 500 500
3. Időközi választás támogatása 87 87 87 0 87

0 0 0 0
Változás összesen: 87 87 0 0 0 0 87 500 500 0 0 0 0 500 587 42 0 0
8/2013. (VI. 28.) ö.r.mód. előirányzat 87 87 0 297 0 0 384 500 500 0 0 2 200 0 2 700 3 084 135 239 22 450 3 805

1. 2013. évi bérkompenzáció 0 0 0 0 22
2. Időközi választás támogatása 47 47 47 0 47
3. Intézményi működési bevétel változása 0 454 454 0 454
4. ÁROP pályázat miatti elvonás 0 0 0 0 -5 870

Változás összesen: 47 47 0 454 0 0 501 0 0 0 0 0 0 0 501 -5 848 0 0
Módosított előirányzat 134 134 0 751 0 0 885 500 500 0 0 2 200 0 2 700 3 585 129 391 22 450 3 805

Felhalm.célú
átvett pénzeszkö

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Működési költségvetés
BevételekBevételek

Felhalmozási költségvetés



15. melléklet a 9/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15. önk. rendlet 19. melléklete

Ezer Ft-ban
Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme Költségv.
szám kiadás

Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb Általá- Működési Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhal- Felhal- összesen
juttatások terh. kiadások pénzb. műk. célú Működési Műk. célú nos célú költségv. zások tások felhalm. Felhalm. Felhalm. mozási mozási

jár. és sz. juttatásai kiadások célú tám. pénzeszk. tartalék céltarta- kiad. kiadások célú tám. célú célú költségv.
hj.adó ÁHT-n bel. átadás lék összesen ÁHT-n pénzeszk. céltar- kiad.

belülre átadás talék összesen
1. Eredeti előirányzat 80 986 20 342 34 112 0 135 440 2 200 2 200 2 200 137 640
2. 2013. évi bérkompenzáció 45 9 0 54 0 0 54
3. Pénzm. áthúzódó kötelezettségek 399 135 1 050 0 1 584 0 0 1 584
4. Pénzmaradvány szabad rendelk. 5 000 1 350 2 066 0 8 416 0 0 8 416
5. Pénzmaradvány elvonás 12 450 12 450 12 450 3 805 3 805 3 805 16 255

0 0 0 0 0
Változás összesen: 5 444 1 494 3 116 0 12 450 12 450 0 0 0 22 504 0 0 3 805 3 805 0 0 3 805 26 309
6/2013. (IV.26.) önk.r.mód.előir 86 430 21 836 37 228 0 12 450 12 450 0 0 0 157 944 0 0 6 005 6 005 0 0 6 005 163 949

1. 2013. évi bérkompenzáció 31 11 0 42 0 0 42
2. Gépkocsi értékesítés bev. átadása 0 0 500 500 500 500
3. Járulék megtak. és befizetés 0 0 0 0 0
4. Időközi választás 69 18 0 87 0 0 87
5. 0 0 0 0 0

Változás összesen: 100 29 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 500 500 0 0 500 629
8/2013. (VI. 28.) ö.r.módosított előirányzat 86 530 21 865 37 228 0 12 450 12 450 0 0 0 158 073 0 0 6 505 6 505 0 0 6 505 164 578

1. 2013. évi bérkompenzáció 17 5 0 22 0 0 22
2. Időközi választás 37 10 0 47 0 0 47
3. Müködési bevételből dologi kiadás emel. 454 0 454 0 0 454
4. ÁROP pályázat miatti csökkentés -4 622 -1 248 0 -5 870 0 0 -5 870

Változás összesen: -4 568 -1 233 454 0 0 0 0 0 0 -5 347 0 0 0 0 0 0 0 -5 347
Módosított előirányzat 81 962 20 632 37 682 0 12 450 12 450 0 0 0 152 726 0 0 6 505 6 505 0 0 6 505 159 231

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

EbbőlEbből

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés
KiadásokKiadások



Indokolás 
a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.)  

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelettervezethez 

 
 

Általános indokolás 
 

 
Az Országgyűlés a 2013. évi LXXXV. törvény elfogadásával módosította a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény   41. és 42. 
§-a egyes rendelkezéseit.  
 
A törvény 41. § (9) bekezdésének 2013. VI. 22-től hatályos rendelkezése a 
következőket tartalmazza: „ A helyi önkormányzat képviselő-testülete az 
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket 
rendeletben szabályozza.”                   
 
A törvény 42. § 4. pontja értelmében a Közgyűlés hatásköréből nem ruházható át az 
alapítványi forrás átvétele és átadása. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény hivatkozott módosítása 
kötelezettséget ró az önkormányzatra. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
önkormányzati forrás államháztartáson kívülre történő átadására vonatkozó 
rendelkezéseket a költségvetési rendeltbe javasoljuk beilleszteni. 
 
A Tolna megyei Kormánymegbízott, a Tolna Megyei Kormányhivatal képviseletében 
törvényességi felhívással élt a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. 
(XI. 30.) önkormányzati rendeletére. A törvényességi felhívásnak eleget téve 
hatályon kívül kell helyezni a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 
önkormányzati rendelet 20. §-át. Az érintett rendelkezés hatályon kívül helyezésére a 
költségvetési rendelet módosítása keretében teszünk javaslatot. 
 
A költségvetési rendelet előirányzatai is módosulnak az állami támogatás változása, 
az intézményi működési bevétel korrekciója és időközi polgármester választás 
támogatása miatt. 
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzata mindössze 523 E Ft-tal növekszik, 
ugyanakkor a csekély összegű változás több tételt érint, emiatt a költségvetési 
rendelet számos melléklete helyébe új melléklet lép. 
 
Az önkormányzat összevont, halmozódásoktól mentes költségvetési bevételének 
módosított előirányzata 230.753 E Ft-ról 231.276 E Ft-ra, a költségvetési kiadási 
előirányzat 285.780 E Ft-ról 286.303 E Ft-ra módosul. 
 
A változás az összevont, önkormányzati szintű költségvetési egyenleget nem érinti. 
 
A módosítások az alábbi tételek miatt szükségesek. 

- az önkormányzat 22 E Ft egyéb állami támogatásban részesült 
bérkompenzáció jogcímén, melyből 17 E Ft a Hivatal személyi kiadását, 5 E Ft 
a Hivatal munkaadót terhelő járulék kiadását módosítja; 
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- időközi polgármester választással kapcsolatban 47 E Ft államháztartáson 
belülről – a KIM Irányító hatóságától – biztosított támogatást kapott a Hivatal, 
melyből 37 E Ft a személyi juttatás, 10 E Ft a munkaadót terhelő járulék 
kiadás előirányzatát növeli; 

- a 2013. évre várható intézményi működési bevétel előirányzat – szintén a 
Hivatal költségvetését érintően – 454 E Ft-tal magasabb összegben 
állapítható meg az eddig jóváhagyottnál, ezzel egyidejűleg a dologi kiadás 
előirányzata emelkedik. 

 
A felsorolt változások hatása jelenik meg a költségvetés előirányzataiban és 
mellékleteiben.  
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 
A rendelettervezet 1. §-ában a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) 
bekezdésében jóváhagyott előirányzatokat módosítja a Közgyűlés. 
 
Az összevont költségvetési bevételi előirányzat 230 753 E Ft-ról 231 276 E Ft-ra, a 
költségvetési kiadási előirányzat 285 780 E Ft-ról 286 303 E Ft-ra módosul. 
 
A bevételi előirányzat változása az alábbi kiemelt előirányzatokat érinti: 

− a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 220 933 E 
Ft-ról 221 002 E Ft-ra módosul; 

− az összes támogatáson belül a központi költségvetésből származó egyéb 
költségvetési támogatás előirányzat 96 E Ft-ról 118 E Ft-ra változik a 2013. 
évi bérkompenzáció rendelkezésre bocsátása következtében; 

− a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal időközi polgármester választással 
összefüggő feladatokat is ellát, melynek kiadásait a KIM Irányító Hatósága 
utólag megtéríti, az eddig tervezett 87 E Ft  47 E Ft-tal 134 E Ft-ra 
növekszik, emiatt az összes támogatás bevételen belül az egyéb működési 
célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 12 537 E Ft-ról 12 584 
E Ft-ra módosul; 

− Az intézményi működési bevétel előirányzat 297 E Ft-ról 751 E Ft-ra 
módosul. 

 
A költségvetési kiadási előirányzat 285 780 E Ft-ról 286 303 E Ft-ra változik,ezen 
belül a személyi juttatás előirányzat 126 766 E Ft-ról 126 820 E Ft-ra változik, a 
növekedés 54 E Ft, a munkaadót terhelő járulék előirányzat 33.563 E Ft-ról 33.578 E 
Ft-ra emelkedik, a változás 15 E Ft, a dologi kiadás 64.175 E Ft-ról 64.629 E Ft-ra 
módosul, 454 E Ft-tal lesz több, mint az eddig jóváhagyott előirányzat. 
 
A bevétel és a kiadás változása is a működési költségvetést érinti. 
 

2. §-hoz 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének előirányzatait módosítja 
a Közgyűlés a költségvetési rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezések módosításával. 
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Az önkormányzat elkülönített költségvetési bevételi előirányzata az egyéb állami 
támogatás összegével, azaz mindössze 22 E Ft-tal módosul. A költségvetési bevételi 
előirányzat 227 669 E Ft-ról 227 691 E Ft-ra változik. A költségvetési kiadási 
előirányzat nem változik. A bérkompenzációra biztosított 22 E Ft-tal az önkormányzat 
finanszírozási kiadása emelkedik, mivel a támogatás felhasználása a Hivatalnál 
történik, emiatt növekszik az irányító szerv által biztosított támogatás előirányzata. 
A  változás a költségvetés egyenlegét is érinti az önkormányzat többlete 106 467 E 
Ft-ról 106 489 E Ft-ra módosul. 
 
 
Az Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétel előirányzata 3 084 E Ft-ról 3 585 E 
Ft-ra, a költségvetés kiadási előirányzata 164 578 Ft-ról 165 101 E Ft-ra, 
finanszírozási bevétele 135 239 E Ft-ról 135 261 E Ft-ra módosul. 
 
A költségvetési hiány 22 E Ft-tal emelkedik a Hivatal költségvetésében, amit a 2013. 
évi bérkompenzációra biztosított irányító szervi támogatás növekedése ellentételez. 
 
A költségvetési bevételi előirányzat a működési célú támogatás államháztartáson 
belülről előirányzat 47 E Ft növekedéséből és az intézményi működési bevétel 454 E 
Ft emeléséből adódik. 
 
A működési költségvetési kiadás a Hivatal költségvetésében 158.073 E Ft-ról 
158.596 E Ft-ra változik.  
A személyi juttatás előirányzat a bérkompenzáció miatt 17 E Ft-tal, az időközi 
választás miatt 37 E Ft-tal, együtt 54 E Ft-tal emelkedik. Az előirányzat 86 530 E Ft-
ról 86.584 E Ft-ra módosul. 
 
A munkaadót terhelő járulék, szociális hozzáárulási adó a bérkompenzáció miatt 5 E 
Ft-tal, az időközi választás miatt 10 E Ft-tal emelkedik. 
 
A dologi kiadás az intézményi működési bevétel emelésével egyező összegben 454 
E Ft-tal növekszik, 37.228 E Ft-ról 37.682 E Ft-ra változik a tervezett volumen.  
 

3. §-hoz 
 
A költségvetési előirányzatok változása miatt módosul a kötelező, önként vállalt és 
állami feladatok szerint elkülönített előirányzatok összege is. 
 
A rendelet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait hagyja jóvá a 
testület. 
 
Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra fordítható költségvetési bevétel 476 E 
Ft-tal növekszik, az önként vállalt feladatok költségvetési bevétele nem változik, míg 
az állami feladatra rendelkezésre álló forrás 47 E Ft-tal módosul. 
 
A költségvetési kiadásokon belül kötelező önkormányzati feladatra 476 E Ft-tal 
többet használunk fel, az önként vállalt feladatok kiadása nem változik, az állami 
feladatra felhasználható kiadás 47 E Ft-tal emelkedik.  
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4. §-hoz 
 

A rendelet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési bevételeinek és 
kiadásainak kötelező-, önként vállalt és állami feladat szerinti elkülönítését hagyja 
jóvá a testület. Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a kötelező feladatra 
fordítható bevétel módosul a 22 E Ft állami támogatás növekedés miatt. A kiadások 
nem változnak.  

 
5. §-hoz 

 
Az Önkormányzati Hivatal kötelező feladatokra felhasználható költségvetési bevétele 
3.451 E Ft-ra emelkedik, a változás 454 E Ft, míg az állami feladatokra 
felhasználható előirányzat 47 E Ft-tal emelkedik, 134 E Ft-ban kerül jóváhagyásra. A 
költségvetési kiadásokból kötelező feladatokra 164.967 E Ft vehető igénybe, míg 
állami feladatokra 134 E Ft használható fel. A kötelező feladat előirányzata 476 E Ft-
tal, az állami feladat előirányzata 47 E Ft-tal növekszik. 
 

6. §-hoz 
 
A rendelettervezet 6. §-ában a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletet a Közgyűlés egy új, 
22/A. §-sal egészíti ki. A rendelet új szakasza több bekezdésből áll, amelyekben a 
Közgyűlés az államháztartáson kívüli források átvételét és a források 
államháztartáson kívülre történő átadását szabályozza. 
 
Az (1) bekezdésben rögzíti a testület, hogy mely esetekben támogatja 
államháztartáson kívüli források átvételét. A Közgyűlés a javaslat alapján a megyei 
önkormányzat kötelező- vagy önként vállalt feladatainak ellátásához kapcsolódó 
forrásátvételt támogat. A forrásátvételek ezen csoportjának jellemzője, hogy a forrást 
ellenszolgáltatás nélkül nyújtják az önkormányzat számára, elszámolási 
kötelezettséggel vagy anélkül, a támogató saját szabályaitól függően. Minden 
esetben össze kell hangolni a támogató és az önkormányzat céljait és érdekeit. 
 
A Közgyűlés hatáskörébe tartozó forrásátvételt értékhatárhoz kötve javasoljuk 
meghatározni, míg az értékhatárral egyező vagy azt el nem érő forrás átvételéről a 
Közgyűlés elnöke dönthet a javaslat értelmében, átruházott hatáskörben. 
 
Alapítványi forrás átvétele törvény rendelkezése alapján a Közgyűlés át nem 
ruházható hatásköre. 
 
A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodás 
támogató döntést követő aláírására a Közgyűlés elnöke kap felhatalmazást. 
 
Önkormányzati forrás államháztartáson kívülre történő átadásának szabályozásában 
hasonló elvet követ a javaslat, azzal, hogy az önkormányzati kötelezettségvállalást, 
illetve az átruházott hatáskörben tett kötelezettségvállalást megelőzően - a 
forrásátadás feltétele és célja mellett - vizsgálni kell a költségvetési fedezet meglétét, 
illetve azt a feltételt, hogy a forrás átadás a kötelező feladatok ellátását nem 
veszélyezteti-e. 
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A forrásátadásról meghatározott értékhatár felett a Közgyűlés, míg az értékhatárral 
egyező vagy azt el nem érő esetekben a Közgyűlés elnöke dönt átruházott 
hatáskörben. 
 
Alapítvány részére történő forrásátadás a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre. 
 
A forrásátadást szerződésbe vagy megállapodásba kell foglalni, melynek az 
elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket is tartalmaznia kell. 
 
A szerződés vagy megállapodás aláírására a Közgyűlés vagy a Közgyűlés elnöke 
döntését követően a Közgyűlés elnöke kap felhatalmazást. 
 
Az önkormányzat csak szervezeteknek adhat át forrásokat, magánszemélyek 
támogatására a jogalap hiánya és az adózási kötelezettség fennállása miatt nincs 
lehetőség. 
 
Az önkormányzati rendelet alapján adományozott díj, vagy elnöki elismerés, 
amelynek jogosultja általában magánszemély vagy államháztartáson kívüli szervezet, 
nem tartozik ebbe a kategóriába.    
 

7. §-hoz 
 

Az előirányzat módosítások a költségvetési rendelet mellékleteit is érinti. A rendelet 
7. §-ában a korábbi mellékletek helyébe lépő új mellékletekről dönt a Közgyűlés 
 

8. §-hoz 
 

A rendeletmódosítás 2013. szeptember 30-án lép hatályba. 
 

9. §-hoz 
 

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló, 
9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 20. §-a.  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet 20. §-ában szabályozta a Közgyűlés azt a vagyont érintő esetet, amikor az 
önkormányzat vagy hivatala javára valamely vagyonról lemondanak. A szabályozás 
elfogadásakor az Alaptörvény 32. cikk e) pontjában, illetve 33. cikk  (1) 
bekezdésében foglaltakat vettük alapul, mely szerint a helyi önkormányzat gyakorolja 
az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, illetve a helyi 
önkormányzat feladat- és hatáskörét a képviselő-testület gyakorolja, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásait vettük figyelembe, 
melynek 107. §-a értelmében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-
testület rendelkezik. 
Ugyanakkor a törvényességi felhívás tartalmazza, hogy a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (2) bekezdése a) 
pontja értelmében öröklés és vagyonról történő lemondás esetén a polgármester, 
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illetve esetünkben a Közgyűlés elnöke dönt a vagyon elfogadásáról. Azaz a 
testületnek ebben a kérdésben nincs szabályozásra lehetősége. 
 
Az önkormányzati rendelet 20. §-a nem felel meg az 1991. évi XX. törvény 139. § (2) 
bekezdés a) pontjában foglaltaknak, emiatt a törvénysértő önkormányzati 
rendelkezést hatályon kívül kell helyezni.   
 

10. §-hoz 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei 
tartalmának meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.) önkormányzati rendelet, 
valamint az azt módosító 7/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet, 14/2007. (VI. 27.) 
önkormányzati rendelet és 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti a 
rendelettervezet elfogadásával. A hatályát vesztő önkormányzati rendelet aktualitását 
vesztette, illetve nem felel meg az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 
előírásainak.  
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Tisztelt Kormánymegbízott Úr ! 
 
 
Fenti hivatkozási számon a Tolna Megyei Kormányhivatal által kibocsájtott, a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. ( XI.30.) önkormányzati rendeletével, 
valamint mulasztásával kapcsolatos törvényességi felhívását a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 2013. szeptember 30. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta, s az alábbiak szerint részben elfogadja. 
 

I. A törvényességi felhívás I. pontja a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének vagyonáról szóló 9/2012. ( XI.30.) önkormányzati rendelet 
( a továbbiakban: ör.) vonatkozásában fogalmaz meg észrevételeket. 
 
A felhívás I.1. pontja szerint az ör. megjelölése nem felel meg a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 27.§. (2) bekezdésében ( a 
továbbiakban: Jat.) foglaltaknak, mivel nem tartalmazza a jogszabály 
megalkotójának ( Közgyűlés ) megjelölését. 
Figyelemmel arra, hogy az ör. mind jegyzőkönyvi, mind eredeti példánya a 
fenti törvényi előírásoknak megfelelően tartalmazza a rendeletet alkotó 
Közgyűlés megjelölését, ezen észrevétel elfogadása nem támogatható. 

 
A felhívás I.2. pontja az ör. bevezető részével kapcsolatos 
megállapításokat tartalmazza. Az abban megfogalmazottakat az 
Önkormányzat elfogadja, módosítására azonban – a Jat. 8.§. (2) 
bekezdése alapján – most nincs lehetőség, csupán egy új vagyonrendelet 
megalkotásakor nyílik lehetőség az ör. bevezető részének helyes 
megfogalmazására. 
 



  

A törvényességi felhívás I. pontja kifogásolja továbbá az ör. 20.§-át, mely 
szerint. „ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat, ha javára valamely vagyonról 
lemondtak, e vagyont bruttó 2000 E Ft feletti vagyonérték esetén a 
Közgyűlés jóváhagyásával fogadhatja el. A 2000 E Ft értékű, illetve az 
alatti vagyon elfogadásáról a Közgyűlés elnöke dönt, átruházott 
hatáskörben eljárva.” 
Az ún. hatásköri törvény ( 1991. évi XX. törvény ) 139.§.(2) bekezdésének 
a., pontja azonban ezen, az ör. 20.§-ában foglalt hatáskört értékhatárra 
tekintet nélkül a polgármester ( Közgyűlés elnöke ) hatáskörébe utalja. 
Ennek orvoslása végett került sor az ör. 20.§-ának hatályon kívül 
helyezésére a fent hivatkozott időpontban megtartott Közgyűlésen tárgyalt 
költségvetési rendelet-módosítás keretében. 

 
II. A törvényességi felhívás II. pontja megállapítja, hogy az önkormányzat 

mulasztást követett el azzal, hogy nem alkotott közép- és hosszútávú 
vagyongazdálkodási tervet. Ezzel összefüggésben tájékoztatom, hogy már 
a  törvényességi felhívás keltét ( 2013. június 24. ) megelőzően, 2013. 
június 21-én a Közgyűlés soron következő ülésére beterjesztésre került a 
Tolna Megyei Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási 
terve, melyet a megyei testület 23/2013. ( VI.28.) kgy. határozatával 
elfogadott. Erre figyelemmel a felhívás ezen részét tekintve nincs indoka a 
mulasztás pótlásának. 

 
Tisztelt Kormánymegbízott Úr ! 
 
A törvényességi felhívásban megfogalmazott kérésének megfelelően levelem 
mellékleteként csatolom a felhívás megtárgyalásáról szóló közgyűlési határozatot, 
valamint az ahhoz kapcsolódó szükséges dokumentumokat. 
 
Szekszárd, 2013. szeptember 24. 
 
      Tisztelettel: 
 
         dr. Puskás Imre 
               a Közgyűlés elnöke 
 
 
Mellékletek: 
 

- …/2013. (IX.20.) Kgy. határozat 
- a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (XI.30.) önkormányzati 

rendelete 
- 23/2013.(VI.28.) Kgy. határozat 

 
 

 



 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 
A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 
vagyonáról a következő rendeletet alkotja:  
 

Általános rendelkezések 
 
1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Közgyűlés szerveire, a közgyűlés tagjaira és 

a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőire terjed ki. 
 
2. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Nemzeti vagyonról szóló 

törvényben meghatározott, nemzeti vagyon körébe tartozó vagyonára terjed ki.   
 
3. § E rendelet alkalmazásában a Nemzeti Vagyonról szóló törvény értelmező 

rendelkezésében meghatározott fogalmakat kell érteni. 
 

Részletes rendelkezések 
 

Az önkormányzat vagyona 
 

4. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat vagyona (a továbbiakban: önkormányzati 
vagyon) nemzeti vagyon, amely törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. 

 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyonának tárgyait törvény és e 
rendelet állapítja meg. 

 
(3) Az önkormányzati vagyon részét képezik az önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, egyéb vagyoni értékű 
jogok, immateriális javak, járművek, eszközök (így különösen: a 
számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések felszerelések), 
valamint az önkormányzat tulajdonába kerülő társasági részesedések, pénzügyi 
eszközök.  
  

5. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlan 
vagyontárgyakat – forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes bontásban 
– a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyonába tartozó egyéb 
vagyontárgyakat – forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes 
bontásban- a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 

6. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat üzleti vagyonának minősülnek a tulajdonát 
képező, a rendelet 1-2. számú mellékletében nem nevesített vagyontárgyak. 
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(2) A Tolna Megyei Önkormányzat üzleti vagyonába tartozó ingatlanokat a 
rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 

A vagyonnal való gazdálkodás szabályai 
 

7. § (1) A törzsvagyonba és az üzleti vagyonba tartozó ingatlanok, társasági 
részesedések esetében a  tulajdonost megillető jogok közül a Közgyűlés 
gyakorolja a 
1) tulajdonjog átruházásával, 
2) a tulajdon szerzésével, 
3) a tulajdonhoz kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítésével, 
4) a tulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezeti jog létesítésével, 
5) a tulajdonhoz kapcsolódó használati jog biztosításával, 
6) a tulajdon – vezetékjogon kívüli – megterhelésével 
kapcsolatos tulajdonosi jogokat. 

 
(2)   A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a törzsvagyonba és üzleti 
vagyonba tartozó ingatlanok esetében a 7. § (1) bekezdésében felsorolt 
tulajdonost illető jogok kivételével az ingatlanokkal kapcsolatos jogok 
gyakorlását a Közgyűlés elnökére ruházza át.   

 
(3)  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati vagyon üzleti 

vagyonba tartozó, ingatlannak nem minősülő vagyontárgyai esetében a 
tulajdonost megillető jogok gyakorlását a Közgyűlés elnökére ruházza át. 

 
8. §  A tulajdonjog átruházására a Nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltakat 

kell alkalmazni. 
 
9. § A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a versenyeztetés törvényen alapuló 

kötelezettségének értékhatárát a tulajdonjog átruházása esetén  - általános 
forgalmi adó nélkül - ingatlanoknál 20.000 E Ft-ban, egyéb vagyonnál 5.000 E 
Ft-ban állapítja meg. 

 
10. §  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a versenyeztetés törvényen 

alapuló kötelezettségének értékhatárát hasznosítás esetén – általános 
forgalmi adó nélkül – 5.000 E Ft-ban állapítja meg.  

 
11. § A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonát képező vagyonra 

vagyonkezelői jogot nem létesít. 
 
12. § A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati 

Hivatal részére a 2703 hrsz.-ú ingatlanban lévő 6296/51500 tulajdoni 
hányadán, valamint az üzleti vagyon körébe tartozó egyéb vagyontárgyakon 
haszonélvezeti jogot biztosít. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a 
haszonélvezeti joggal érintett ingatlan és egyéb vagyon működtetője. 

 
13. § 14. § A Tolna Megyei Önkormányzat gazdasági társaságban fennálló tulajdon 

szerzésére a Nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni. 
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14. §  A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a működéséhez szükséges 
immateriális jószág, számítástechnikai eszköz, egyéb gép, berendezés, 
felszerelés, készletek, anyagok, egyéb eszköz, illetve vagyontárgy – az 
ingatlan, gazdasági társaságban lévő részesedés, jármű kivételével – 
megszerzésére adás-vételi szerződést köthet. A megvásárlásra kerülő 
vagyonelem az önkormányzat tulajdonába és az önkormányzati hivatal 
használatába kerül. 

 
15. § (1) A könyvviteli mérlegben kimutatásra kerülő, a Tolna Megyei Önkormányzat 

tulajdonát képező vagyonelemek közül a befektetett eszközök, a készletek 
nyilvántartásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal számviteli rendszerében  a megyei főjegyző 
gondoskodik. 
 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező vagyoni értékű jogok, 
ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, beruházások, felújítások, 
beruházásra adott előlegek, tartós részesedések, valamint üzemeltetésre, 
kezelésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
nyilvántartásáról a Tolna Megyei Önkormányzat számviteli rendszerében, a 
megyei főjegyző gondoskodik. 
 
(3) A kizárólag mennyiségben nyilvántartott – 100.000 Ft értéket el nem érő, 
kis értékű dolgok (immateriális javak, eszközök stb.) – nyilvántartásáról a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal számviteli rendszerében a megyei 
főjegyző gondoskodik. 

 
Eljárási szabályok 

 
16. §  (1) A tulajdonosi jogokat gyakorló, illetve törvény rendelkezései alapján az 

önkormányzati vagyont használó szerv, illetve képviselője, továbbá a 
képviselet jogát meghatalmazás alapján ellátó személy a tulajdonosi jogok 
gyakorlása körében önállóan gyakorolja a vagyontárgyat érintő hatósági 
eljárásban a tulajdonost illető nyilatkozattételi jogot, valamint közigazgatási és 
bírósági eljárásban az ügyfél (peres fél) jogát. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv vagy személy gyakorolja az 
osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársat, társasház és a 
lakásszövetkezet esetében a külön tulajdoni illetőség tulajdonosát illető 
jogokat, teljesíti a tulajdonos kötelezettségeit. 

 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv vagy személy az ingatlan és ingó 
vagyon használatával (bérletével) összefüggésben gyakorolja a használatba 
adó vagy a használatba vevő jogait és kötelezettségeit. 
 
(4) Az önkormányzat képviseletében az elnök jár el, aki e jogát a polgári jog 
szabályainak megfelelően (meghatalmazással) bízhatja másra. Közgyűlési tag 
a Közgyűlés eseti döntése alapján képviselheti a Közgyűlést. 
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17. §  A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt megillető haszonélvezeti jog ingyenes. 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köteles teljesíteni a vagyon ingyenes 
használatából eredő kötelezettségeket. 

 
18. § A 9. §-ban és a 10. §-ban foglalt versenyeztetési kötelezettség esetén az 

értékesítés módjáról, a nyilvános vagy zártkörű versenytárgyalás 
lefolytatásának szükségességéről, a versenytárgyalási felhívás tartalmáról a 
Közgyűlés az értékesítésre történő kijelöléskor határozatban rendelkezik. 

 
19. §  A 9. §-ban és a 10. §-ban foglalt versenyeztetési kötelezettségre 

meghatározott értékhatár alatti ingatlan vagy ingó dolog elidegenítése, 
hasznosítása – pályázat lefolytatása nélkül – az ajánlattevő, több ajánlattevő 
esetén a legjobb ajánlatot tevő részére történhet. A döntésre jogosult szerv 
vagy személy – jobb ajánlat elérése érdekében – egy vagy több (legalább 
három ) személytől vagy szervezettől ajánlatot kérhet, nyilvános, indokolt 
esetben zártkörű pályázat lefolytatását rendelheti el. Pályázat lefolytatásáról 
szóló döntés esetén a hatáskört gyakorló szerv vagy személy dönt a pályázati 
felhívás tartalmáról és eljárásrendjéről.  

 
20. §   (1) A Tolna Megyei Önkormányzat, ha javára valamely vagyonról lemondtak, e 

vagyont bruttó 2000 E Ft feletti vagyonérték esetén a Közgyűlés 
jóváhagyásával fogadhatja el. A 2000 E Ft értékű, illetve az alatti vagyon 
elfogadásáról a Közgyűlés elnöke dönt, átruházott hatáskörben eljárva.   

 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala, ha javára valamely vagyonról 
lemondtak, e vagyont bruttó 1000 E Ft feletti vagyonérték esetén a Közgyűlés 
jóváhagyásával, a megadott értékhatárral egyező értékű vagy az alatti értékű 
vagyont saját hatáskörben elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó 
kötelezettség teljesítésére.  

 
21. § (1) Ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén a döntést megelőzően az adott 

vagyontárgy forgalmi értékét 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés 
alapján kell megállapítani.  
(2) Egyéb esetben a vagyon értékének meghatározása történhet a számviteli 
nyilvántartásokban szereplő nettó érték alapulvételével, vagy értékbecslés 
készíttetésével, vagy független személy vagy szervezet által készített 
értékelés alapján.  
 
(3) A forgalmi érték megállapításáról vagy a forgalmi érték megállapítása 
módjának meghatározásáról, illetve az értékbecslés rendelkezésre állásáról a 
Közgyűlés elnöke dönt, illetve gondoskodik.  

 
   Vagyonkimutatás 

 
22. § (1) A vagyonkimutatás a zárszámadási rendelet mellékleteként az 

önkormányzat saját vagyonát - eszközeit és kötelezettségeit - mutatja be. Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés c) 
pontjában meghatározott vagyonkimutatás az önkormányzat tulajdonában, a 
költségvetési év zárónapján meglévő vagyonállapot szerinti kimutatás, 
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melynek célja az önkormányzat és költségvetési szerve eszközeinek és 
kötelezettségeinek számbavétele. 

 
(2) A vagyonkimutatás a 249/2000.(XII. 24.) Korm.rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott könyvviteli mérleg római számmal jelzett eszköz-
, illetve forráscsoportonkénti tagolásában tartalmazza az önkormányzat 
vagyonát törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), 
illetve üzleti vagyon bontásban.  
 
(3) A Vagyonkimutatás  
1) az immateriális javakat a könyvviteli mérleg arab számmal jelzett tételei 

szerinti tagolásban, összevontan, értékben; 
2) a tárgyi eszközöket – az ingatlanok kivételével - a könyvviteli mérleg arab 

számmal jelzett tételei szerinti tagolásban, összevontan értékben; 
3) az ingatlanokat helyrajzi számonként tételesen, a bruttó érték, elszámolt 

értékcsökkenés és a nettó érték megadásával; 
4) a befektetett pénzügyi eszközöket a könyvviteli mérleg arab számmal 

jelzett tételei szerinti tagolásban; 
5) az üzemeltetésbe, kezelésbe adott ingatlanokat helyrajzi számonként 

tételesen, a bruttóérték, az elszámolt értékcsökkenés és a nettóérték 
feltüntetésével, az egyéb üzemeltetésbe adott eszközöket 
eszközcsoportonkénti tagolásban,összevontan, értékben; 

6) a készleteket a könyvviteli mérleg római számmal jelzett eszközcsoport 
szerinti tagolásban, összevontan, értékben; 

7) a követeléseket a könyvviteli mérleg arab számmal jelzett tételei szerinti 
tagolásban, ezen belül mérlegkészítésre kötelezett szervenként 
összevontan, értékben; 

8) az értékpapírokat a könyvviteli mérleg római számmal jelzett 
eszközcsoportja szerint, összevontan, értékben; 

9) a pénzeszközöket a könyvviteli mérleg arab számmal jelzett tételei szerinti 
tagolásban, ezen belül mérlegkészítésre kötelezett szervenként 
összevontan, értékben; 

10) az egyéb aktív és passzív elszámolásokat a könyvviteli mérleg római 
számmal jelzett eszközcsoportja szerinti tagolásban, ezen belül 
mérlegkészítésre kötelezett szervenként összevontan, értékben; 

11) a hosszúlejáratú kötelezettségeket a könyvviteli mérleg arab számmal 
jelzett tételei szerinti tagolásban, értékben; 

12) a rövidlejáratú kötelezettségeket a könyvviteli mérleg arab számmal jelzett 
tételei szerinti tagolásban, ezen belül mérlegkészítésre kötelezett 
szervenként összevontan, értékben, és 

13) az egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat a könyvviteli mérleg római 
számmal jelzett eszközcsoportja szerinti tagolásban, ezen belül 
mérlegkészítésre kötelezett szervenként összevontan, értékben 

tartalmazza. 
 

(4) A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön és 
kötelezettségeken kívül tartalmazza a „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve 
használaton kívüli eszközök állományát mérlegkészítésre kötelezett 
szervenként összevontan, eszközcsoportonként értékben ( a bruttóérték 
megadásával), valamint a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, 
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ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő 
kötelezettségeket, tételesen felsorolva. 

 
23. § (1) A vagyonkimutatás elkészítéséről az éves könyvviteli mérleg adatai alapján 

a főjegyző gondoskodik. 
 

(2) Az Önkormányzat Hivatala köteles a Tolna Megyei Önkormányzat és a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal mérlegében szereplő eszközökről és 
azok állományában bekövetkező változásokról folyamatosan, részletező 
nyilvántartást vezetni mennyiségben és értékben, belső szabályzatának 
megfelelően, az abban foglaltak betartatásával és ellenőrzéssel gondoskodni 
a tulajdon védelméről. 

 
(3) A december 31.-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott 
eszközöket és forrásokat leltárral(leltári kimutatással) kell alátámasztani.  
 
(4) A vagyonkimutatás ingatlanokra vonatkozó adatai és az ingatlanok 
vagyonkataszterében szereplő adatok egyezőségéről a főjegyző köteles 
gondoskodni.  

 
(5) A vagyonkimutatás közzétételéről a főjegyző köteles gondoskodni.  

 
Záró rendelkezések 

 
24.  §  E rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba. 
 
25. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 11/2001. 
(X. 12.) önkormányzati rendelet II. fejezete, 4/2002. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet, 18/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 3/2004. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet, 5/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelet, 18/2005. (X. 
25.) önkormányzati rendelet, 3/2006. (II. 21.) önkormányzati rendelet,  7/2006. 
(III. 31. ) önkormányzati rendelet, 15/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 
3/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet, 18/2008. (IX. 18.) önkormányzati 
rendelet, 3/2009. (I. 13.) önkormányzati rendelet, 13/2009. (VI. 26.) 
önkormányzati rendelet, 2/2010. ( II. 15.) önkormányzati rendelet, 11/2010 (IV. 
30.) önkormányzati rendelet, 1/2011. (I. 21.) önkormányzati rendelet és a 
15/2011 (XII. 20.) önkormányzati rendelet.    

 
 
 dr. Puskás Imre  dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke  megyei főjegyző 
 
Záradék: 
A rendelet 2012. november hónap 30. napján kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2012. november hónap 30. nap  
 
  dr. Bartos Georgina 
  megyei főjegyző  



1. melléklet a 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati renelethez

Sor- Helyiség Cím Helyrajzi Tulajdoni Művelési ág Közfeladat Terület Tulajdonos Vagyon használó Megjegyzés
szám szám hányad ha m2 megnevezése megnevezése

Törzsvagyon
1. Forgalomképtelen vagyon

-
2. Korlátozottan forgalomképes vagyon

2.1 Szekszárd Szent István tér 11-13. 2703 6296/51500 irodaház
önkormányzati 
igazgatási feladat

Tolna Megyei 
Önkormányzat

Tona Megyei Önkor-
mányzati Hivatal

A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlan vagyontárgyak



2. melléklet a 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati renelethez

Sor- Egyéb vagyontárgy jellege Közfeladat Tulajdonos Megjegyzés
szám megnevezése megnevezése

Törzsvagyon
1. Forgalomképtelen vagyon

-
2. Korlátozottan forgalomképes vagyon

2.1 Tolna megye területrendezési terve vagyoni értékű jog
területfejlesztési 
feladat Tolna Megyei Önkormányzat

2.2
Vármegyeháza (1820/1 hrsz.-ú ingatlan) 
ingyenes használati joga 248,53 m2-re vagyoni értékű jog

önkormányzati 
igazgatás Magyar Állam

A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyonába tartozó egyéb vagyontárgyak



3.melléklet a 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati renelethez

Sor- Helyiség Cím Helyrajzi Tulajdoni Művelési ág Közfeladat Terület Tulajdonos Vagyon használó Megjegyzés
szám szám hányad ha m2 megnevezése megnevezése
1. Üzleti vagyon

1.1 Szekszárd, Garay tér 4. 1846/A 544/1471 telek Színház 1471

Tolna Megyei 
Önkormányzat

Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata

1.2 Szekszárd, Garay tér 4. 1846/A/2 1/1 egyéb helyiség (épület) Színház 942

Tolna Megyei 
Önkormányzat

Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata

1.3 Szekszárd, Garay tér 4. 1846/A/6 1/2 egyéb helyiség (kapualj) Színház 28

Tolna Megyei 
Önkormányzat

Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata

1.4 Szekszárd, Garay tér 4. 1846/A/7 2/6 egyéb helyiség (kapubejáró) Színház 30

Tolna Megyei 
Önkormányzat

Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata

1.5 Szekszárd, Garay tér 4. 1846/A/8 1/3 egyéb helyiség (lépcsőház) Színház 13

Tolna Megyei 
Önkormányzat

Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata

1.6 Szekszárd, Garay tér 4. 1846/A/9 1/2 egyéb helyiség (hőközpont) Színház 6

Tolna Megyei 
Önkormányzat

Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata

A Tolna Megyei Önkormányzat üzleti vagyonába tartozó ingatlanok



INDOKOLÁS 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelethez 
 
 

Általános Indokolás 
 

Magyarország Alaptörvénye 38. cikk (1) bekezdése tartalmazza, hogy az állam és a 
helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és 
védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a 
természeti erőforrások megóvása.  
Az Országgyűlés elfogadta a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt, 
melyben az állam és helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon (a 
továbbiakban: nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal 
való felelős gazdálkodásnak a követelményeit szabályozza. Meghatározza a törvény 
az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti 
vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a 
helyi önkormányzat kizárólagos tevékenységét. 
 
Egyes vagyonelemeket külön törvények szabályoznak, így például: az önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodás részletes szabályait a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény tartalmazza, de többek között említhető a 
koncessziós törvény vagy az önkormányzati lakások, valamint nem lakáscélú 
helyiségek bérbeadására  és elidegenítésére vonatkozó törvény is.  
 
A nemzeti vagyonról szóló törvény a korábbiaknál részletesebb előírásokat tartalmaz, 
emiatt szűkül az a terület, amely az önkormányzat rendeleti szabályozását igényli. 
 
A nemzeti vagyonba tartozik az állam vagy helyi önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló dolog, melynek körét – a helyi önkormányzatok esetében is - a 
törvény rögzíti. 
 
Az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog, amely nem tartozik a 
kizárólagos tulajdon körébe, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 
pénzügyi eszközök, az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető társasági 
részesedések, valamint az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely 
vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként 
nevesít. 
 
Nemzeti vagyonba sorolja a törvény az állami vagy helyi önkormányzati 
közgyűjtemény saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javakat, a régészeti 
leleteket, vagy a törvényben meghatározott nemzeti adatvagyont. 
 
Nem terjed ki a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálya az egyébként a nemzeti 
vagyonba tartozó néhány vagyonelemre, így például: az államháztartás körébe 
tartozó szervek pénzvagyonára, a követelésekre és fizetési kötelezettségekre. 
 
A törvény értelmező rendelkezései meghatározzák a vagyonnal kapcsolatos 
fogalmakat, azok tartalmát, emiatt a önkormányzat rendeletében alkalmazott 
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fogalmak alatt a törvény értelmezési rendelkezése szerinti meghatározásokat kell 
érteni. 
 
Az önkormányzati vagyon a nemzeti vagyonról szóló törvény szabályozása szerint 
törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. 
 
A törzsvagyon az, ami közvetlenül a kötelező önkormányzati feladat ellátását vagy 
hatáskör gyakorlását szolgálja és amelyet a nemzeti vagyonról szóló törvény 
kizárólagos önkormányzati tulajdonnak minősít, törvény vagy helyi önkormányzati 
rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak 
minősít – együttesen forgalomképtelen törzsvagyon -, továbbá törvény vagy helyi 
önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg.  
 
A kötelező önkormányzati feladat ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgáló 
vagyon és az önkormányzati rendeleti besorolás feltétele is csak együttesen 
értelmezhető. 
 
A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, nemzeti vagyonba tartoznak a 
helyi közutak és műtárgyaik, a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, a 
helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi repülőtér és a hozzátartozó 
törvényben körülírt eszközök, a helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú 
vízi létesítmények, a vízi közművek kivételével. A Tolna Megyei Önkormányzatnak 
ebbe a körbe tartozó tulajdona nincs. 
 
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 
helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott vagyonelem.  
 
A Tolna Megyei Önkormányzatnak jelenleg nincs a tulajdonában olyan vagyontárgy, 
amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítése javasolható 
lenne. 
 
Fentiekből következik, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat forgalomképtelen 
törzsvagyonnal nem rendelkezik. 
  
A nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonát képezi: 
a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű, 
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó 
intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatainak ellátását 
szolgáló épület, épületrész, 
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet 
vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi 
önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés, továbbá 
d) a Balatoni Hajózási Zrt.-ben fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában álló 
társasági részesedés.  
A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés – a nemzeti vagyonról szóló 
törvény rendelkezése szerint – az a)-c) pontok esetében addig áll fenn, amíg az adott 
vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a 
közhatalom gyakorlását szolgálja. 
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A Tolna Megyei Önkormányzat és szervei kötelező feladatainak ellátását szolgálja a 
székhelyet biztosító irodaházban lévő tulajdoni hányad, amely a Hivatal működését 
biztosítja, emiatt ez az ingatlan nyert korlátozottan forgalomképes besorolást. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában maradt a Magyarországi Német 
Színház feladatellátását szolgáló épület és a kapcsolódó egyéb ingatlanok 
meghatározott tulajdoni hányada. A színház fenntartása azonban nem kötelező 
önkormányzati feladat, illetve a Magyarországi Német Színház irányítását a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata vette át, tehát az intézményt nem 
mi tartjuk fenn, emiatt az érintett ingatlanok az üzleti vagyon részét képezik. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat vagyona az említetteken kívül a Hivatal és a testület 
működését biztosító járművekből és eszközökből áll. Ebben a körben a Közgyűlés 
dönthet arról, hogy korlátozottan forgalomképes vagyon körébe vagy az üzleti 
vagyon körébe sorolja az érintett vagyontárgyakat. Javaslatunk szerint az 
alapfeladatunkhoz szorosan kapcsolódó megyei területrendezési tervet és a 
Vármegyeháza ingatlanon – megállapodásban biztosított – ingyenes használati jogot 
indokolt jellegük miatt a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe sorolni, míg a 
többi eszközt – immateriális javak( szellemi termékek), számítástechnikai eszközök, 
nyomtatók, fénymásolók stb. egyéb ügyviteli eszközök, berendezési-, felszerelési 
tárgyak, járművek esetében az üzleti vagyoni besorolásra teszünk javaslatot. 
 
Üzleti vagyon – a törvényben foglaltak szerint – a nemzeti vagyonnak azon része, 
amely nem tartozik az állami vagyon esetén a kincstári vagyonba, az önkormányzati 
vagyon esetén a törzsvagyonba.  
 
Abból eredően, hogy az önkormányzat és a hivatal – jogi személyisége, 
költségvetése, gazdálkodása elkülönül, rendezni szükséges, hogy mely jogokat ki 
gyakorol. 
 
Törvény rögzíti, hogy a tulajdonos az önkormányzat, a tulajdonost megillető jogok 
gyakorlásáról a Közgyűlés rendelkezik. 
 
Az önkormányzati vagyon mennyiségére is figyelemmel indokolt, hogy a tulajdonost 
megillető jogok közül a legfontosabbak a Közgyűlés határkörében maradjanak, míg 
praktikussági szempontok miatt javasolható, hogy a kiemelt jogkörökön kívüli jogok 
gyakorlását a Közgyűlés a Közgyűlés elnökére ruházza át. 
 
Tartalmazza a rendelet a korábbi vagyonrendeltnek megfelelően a joggyakorlás, a 
képviselet önkormányzat által meghatározott szabályait is. 
 
Rendezni kell a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonnal kapcsolatos jogait 
és kötelezettségeit is. Az Önkormányzati Hivatal működteti a vagyont, viseli a 
működéssel összefüggő költségeket, ténylegesen „használója” az önkormányzat 
tulajdonában lévő 2703 hrsz.-ú ingatlanban meglévő tulajdonrésznek. 
 
Az önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, illetve haszonélvezeti jogot alapító 
szerződést köthet. A vagyonkezelői szerződés, valamint a haszonélvezeti jogot 
alapító szerződés versenyeztetés nélkül köthető. 



 4 

 
A vagyonkezelő fogalma – amit a Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 
törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásait figyelembe véve – 
nem fedi le az Önkormányzati Hivatal feladatkörét, szerepét. pl: közfeladat 
átadásához kapcsolódva köthető a vagyonkezelői szerződés, a vagyonkezelőnek 
felújítási kötelezettsége van, amely ugyan mérsékelhető, de az önkormányzatok 
esetében a felújításról a Képviselő-testületnek, illetve közgyűlésnek kell, a saját 
költségvetése terhére gondoskodni.       
 
Emiatt azt javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy vagyonkezelői jogot ne létesítsen. 
 
Az Önkormányzati Hivatal használója, haszonélvezője lehet az általa ténylegesen is 
használt vagyonnak. Emellett a Nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott 
működtetést is a Hivatal látja el. 
 
A törvény értelmezési rendelkezése szerint: „ működtetés: a nemzeti vagyon 
birtoklásából, használatából, hasznai szedéséből, a nemzeti vagyon fenntartásából 
és üzemetetéséből álló tevékenységek együttese, amely – jogszabály vagy 
szerződés alapján – a nemzeti vagyon felújítására, fejlesztésére, a birtoklásnak, 
használatnak, hasznai szedése jogának továbbengedésére is kiterjedhet.” 
 
A nemzeti vagyon használója a törvény előírásai szerint : „azon természetes 
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely állami vagyon tekintetében törvény vagy szerződés alapján, a helyi 
önkormányzat vagyona tekintetében törvény, a helyi önkormányzat rendelte vagy 
szerződés alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont birtokol, használ, szedi annak 
hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló.”  
 
A nemzeti vagyonnal való gazdálkodás főbb szabályait is törvény rögzíti. Az 
önkormányzatnak átruházás és hasznosítás esetén van lehetősége a törvényben 
meghatározott versenyeztetési kötelezettségre vonatkozó értékhatárnál kisebb 
értékhatár meghatározására. 
 
A zárszámadási rendelethez vagyonkimutatást kell készíteni. A vagyonkimutatás 
tartalmát az államháztartás szervezetei beszámolás és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a 
határozza meg. A helyi önkormányzat rendeletében dönt a vagyonkimutatás további 
részletezéséről. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának döntő többsége – törvényben, illetve 
megállapodásban foglalt vagyoni kör kivételével - 2012. január 1-jével állami 
tulajdonba került. A vagyonváltozás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére 
azonban még csak részben került sor. A vagyonrendelet és az ingatlan-
nyilvántartásban szereplő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok összhangjának 
megléte alapvető követelmény. Ez azonban jelenleg még nem biztosított. Az 
önkormányzat vagyonrendeletében csak azok az ingatlanok szerepelnek, amelyek 
2012. január 1-jét követően is az önkormányzat tulajdonát képezik.   
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Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 
A rendelet 1. §-ában a rendelet személyi hatályát szabályozza a  Közgyűlés.   
 

2. §-hoz 
 
A nemzeti vagyonról szóló törvény részletesen szabályozza, hogy a törvény hatálya 
mely önkormányzati vagyontárgyakra terjed ki. Alacsonyabb szintű jogszabályban 
nem ismételhetőek meg a magasabb szintű jogszabályban előírt rendelkezések, 
emiatt az önkormányzati rendelet tárgyi hatályának rögzítését a nemzeti vagyonról 
szóló törvényre történő hivatkozással adjuk meg. 
 

3. §-hoz 
 

A nemzeti vagyonról szóló törvény értelmező rendelkezései meghatározzák azokat a 
fogalmakat, amelyeket az önkormányzat rendeletében is alkalmazni kell, emiatt az 
önkormányzati rendeletben csak utalás történik arra, hogy a rendeletben használt 
fogalmak alatt a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott fogalmakat kell 
érteni. 

4. §-hoz 
 

A rendelet 4. §-a rögzíti, miből áll az önkormányzat vagyona, a törzsvagyon tárgyait 
milyen jogszabályok határozzák meg. 
 

5. §-hoz 
 
A rendelet 5. §-ában a Közgyűlés – az 1. és 2. mellékletben részletezve – 
meghatározza a törzsvagyonába tartozó ingatlan vagyontárakat, illetve egyéb 
vagyontárgyakat. 
 
Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonnal nem rendelkezik. A korlátozottan 
forgalomképtelen ingatlanvagyonba egy ingatlan tulajdonrésze tartozik, az 
önkormányzat és az önkormányzati hivatal kötelező feladatellátását szolgáló 
székhelyet adó irodaház. Az érintett ingatlan a nemzeti vagyonról szóló törvény 
előírásai alapján került besorolásra. 
 
A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes egyéb vagyontárgyait a Közgyűlés 
határozza meg. Ebbe a körbe két vagyoni értékű jog besorolását javasoljuk, egyrészt 
az alapfeladatunkhoz kapcsolódó megyei területrendezési tervet és a közgyűlés 
ülésinek helyet adó Vármegyeháza ingatlanban részünkre biztosított ingyenes 
használati jogot.  
  

6. §-hoz 
 
Üzleti vagyonnak minősül az önkormányzat minden, törzsvagyonba nem tartozó 
vagyona. 
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Ide kerül besorolásra a Magyarországi Német Színház működését szolgáló ingatlan 
vagyon (3. melléklet), valamint az önkormányzat „ingó vagyona”, járművek, gépek, 
számítástechnikai eszközök, ügyviteli eszközök, berendezési és felszerelési tárgyak 
stb..  

7. §-hoz 
 

Törvényi előírás alapján a tulajdonosi jogokat a Közgyűlés gyakorolja. A tulajdonost 
illető jogok köre azonban fajsúlyosabb, illetve a tulajdonlás lényegi kérdéseit nem 
érintő vagy alapjaiban nem befolyásoló jogok összességéből áll, emiatt indokolt, 
hogy társasági részesedések, ingatlanok esetében a rendeletben kiemelt alapvető 
változást eredményező jogok gyakorlását a Közgyűlés megtartsa saját hatáskörében, 
míg az ésszerűség és a működőképesség szempontjából indokolt esetekben a 
Közgyűlés elnökére ruházza át egyes tulajdonost illető jogok gyakorlását. Pl. építési 
engedély kérése, társasházi alapító okirat aláírása stb. 
 
Az ingatlannak nem minősülő üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonost illető jogok 
gyakorlását a Közgyűlés teljes körűen a Közgyűlés elnökére ruházza át. Ez azt 
jelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak betartásával pl. a 
Közgyűlés elnöke az ingó vagyontárgyakat pl. értékesítheti, illetve megvásárolhatja.  
 

8. §-hoz 
 
A nemzeti vagyonról szóló törvény részletesen rendelkezik a tulajdonjog 
átruházásának szabályairól, emiatt további előírásokra – figyelemmel a 
vagyontárgyak számára és összetételére - nincs szükség.  
 
A szabályozás lényege, hogy nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes 
személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 
 
Törvény rögzíti az ingyenes átruházás feltételeit is. 
 
 Ezek az előírások valamennyi vagyontárgyra egyaránt vonatkoznak, nincs 
különbség az ingatlanok és pl. egy jármű vagy használt eszköz eladási szabályai 
között.   
 

9. §-hoz 
 
A rendelet 9. §-ában meghatározza a Közgyűlés azt az értékhatárt, amely felett az 
átruházás csak versenyeztetés útján, a legjobb ajánlatot tevő részére történhet. 
Korábban a mindenkori költségvetési törvényben határozták meg a versenyeztetés 
értékhatárát, ez a rendelkezés azonban jelenleg már nem hatályos. A nemzeti 
vagyonról szóló törvény a következőket tartalmazza: „13. § (1) Törvényben, valamint 
a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben 
vagy helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár felett nemzeti 
vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés 
útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.”  A jogszabályi előírásokra figyelemmel 
történik a versenyeztetési kötelezettség értékhatárának a meghatározása. Az 
értékhatárok a korábbi szabályozáshoz képest nem változnak. 
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A versenyeztetési kötelezettség értékhatárát ingatlan esetében nettó 20000 E Ft-
ban, egyéb vagyon esetében nettó 5000 E Ft-ban javasoljuk meghatározni. 
 

10. §-hoz 
 

A hasznosítás esetében a versenyeztetés értékhatárának megállapítását a nemzeti 
vagyonról szóló törvény 11. § (16) bekezdése írja elő. A hasznosítás versenyeztetési 
értékhatárát nettó 5.000 E Ft-ban javasoljuk rögzíteni. 
 

11. §-hoz 
 

A helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet. Erre akkor van lehetőség, ha 
önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódik a vagyonkezelői jog létesítése. 
A Tolna Megyei Önkormányzatnak jelenleg nincs olyan önkormányzati közfeladata, 
amelynek átadása vagyonkezelői jog létesítését indokolná. 
  

12. §-hoz 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat vagyon használatát is rendezni szükséges. A Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv. 
A székhelyét jelentő ingatlanrész a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdona. A Hivatal 
működteti az ingatlant, költségvetéséből fizeti az üzemeltetés, szerviz, karbantartás 
költségeit. Indokolt meghatározni, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat milyen jogi 
minőségében használja az ingatlant, illetve viseli a költségek meghatározott körét. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény 11. § (2) és (3) bekezdése alapján a 
haszonélvezeti jogot alapító szerződés versenyeztetés nélkül köthető, illetve 
kizárólag a törvény 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpont aa)-af) alpontjában, valamint 
b) és c) alpontjában felsorolt személyekkel köthető és a haszonélvezeti jog kizárólag 
általuk gyakorolható. A hivatkozott jogszabályhely bb) alpontja a költségvetési 
szervet, illetve önkormányzati intézményt nevesíti ebben az értelemben, emiatt az 
Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv lehet a haszonélvezeti jog jogosultja 
és gyakorlója. 
  

13. §-hoz 
 
A Tolna Megyei Önkormányzatnak jelenleg nincs gazdasági társaságban fennálló 
tulajdonosi részesedése, ugyanakkor a szerzés lehetősége nem zárható ki, emiatt a 
szabályozás is indokolt. A gazdasági társaságokban meglévő önkormányzati 
tulajdoni részesedéssel kapcsolatos előírások olyan részletesek a nemzeti vagyonról 
szóló törvényben, hogy nincs olyan elem, amely további szabályozást igényelne. 
Ugyanakkor nem hagyható el a szabályozás tárgyköréből a gazdasági társaságban 
lévő részesedések esetleges megszerzésekor alkalmazandó előírás meghatározása. 
Emiatt a rendelet a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltakat rendeli 
alkalmazni. 
 

14. §-hoz 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal is adás-vétel kapcsán vagyontárgyakat 
vásárolhat. Ebbe a körbe tartoznak azok az eszközök is, amelyek pl. kis értékűek 
vagy készletnek minősülnek és azonnali felhasználásra kerülnek. Ennek lehetővé 
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tételét szabályozza a 14. §. Ebben az esetben a megvásárolt vagyontárgy az 
önkormányzat tulajdonba kerül és az Önkormányzati Hivatal használatába. 
  

15. §-hoz 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
gazdálkodása  elkülönül, mindkét szervezet önálló beszámoló és ezzel együtt mérleg 
készítésére kötelezett. A vagyontárgyak elkülönített nyilvántartásának szabályait e 
rendelet keretei között indokolt meghatározni. 

 
A könyvviteli mérlegben kimutatásra kerülő, a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát 
képező vagyonelemek közül a befektetett eszközök, a készletek nyilvántartásáról a 
15. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
számviteli rendszerében  a megyei főjegyző gondoskodik.  
 
A rendelettervezet 15. § (2) bekezdése alapján a Tolna Megyei Önkormányzat 
tulajdonát képező vagyoni értékű jogok, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok, beruházások, felújítások, beruházásra adott előlegek, tartós részesedések, 
valamint üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok nyilvántartásáról a Tolna Megyei Önkormányzat számviteli rendszerében, a 
megyei főjegyző gondoskodik. Ebbe a körbe tartozik az önkormányzat összes 
ingatlana, valamint a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe sorolt egyéb 
vagyonelemek. 
 
A számszerűen több, de értékét tekintve kisebb vagyonelemek - amelyek pl. 
:szellemi termékek, számítástechnikai eszközök, gépek, berendezési és felszerelési 
tárgyak – nyilvántartása a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal számviteli 
rendszerében történik.   
 
A kizárólag mennyiségben nyilvántartott – 100.000 Ft értéket el nem érő, kis értékű 
dolgok (immateriális javak, eszközök stb.) – nyilvántartásáról a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal számviteli rendszerében a megyei főjegyző gondoskodik. 
 

16. §–hoz 
 

A rendelettervezet 16. §-a a tulajdonosi joggyakorlás  jogosultságát és annak módját 
határozza meg.  
 
A tulajdonosi jogokat gyakorló, illetve törvény rendelkezései alapján az 
önkormányzati vagyont használó szerv, illetve képviselője, továbbá a képviselet jogát 
meghatalmazás alapján ellátó személy a tulajdonosi jogok gyakorlása körében 
önállóan gyakorolja a vagyontárgyat érintő hatósági eljárásban a tulajdonost illető 
nyilatkozattételi jogot, valamint közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél (peres 
fél) jogát. 
 
A 16. § (1) bekezdésben meghatározott szerv vagy személy gyakorolja az osztatlan 
közös tulajdon esetében a tulajdonostársat, társasház és a lakásszövetkezet 
esetében a külön tulajdoni illetőség tulajdonosát illető jogokat, teljesíti a tulajdonos 
kötelezettségeit. 
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A 16. § (1) bekezdésben meghatározott szerv vagy személy az ingatlan és ingó 
vagyon használatával (bérletével) összefüggésben gyakorolja a használatba adó 
vagy a használatba vevő jogait és kötelezettségeit. 
 
Rögzíti a rendelettervezet, hogy az önkormányzat képviseletében az elnök jár el, aki 
e jogát a polgári jog szabályainak megfelelően (meghatalmazással) bízhatja másra. 
Közgyűlési tag a Közgyűlés eseti döntése alapján képviselheti a Közgyűlést. 
 

 
17. §-hoz 

 
A rendelettervezet 17. §-a a Hivatal részére biztosított haszonélvezeti joggal 
kapcsolatos előírásokat tartalmaz.  
 
Itt kerül rögzítésre, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt megillető 
haszonélvezeti jog ingyenes, továbbá, hogy a Hivatal köteles teljesíteni a vagyon 
ingyenes használatából eredő kötelezettségeket. 
 

18. §-hoz 
 
A rendelettervezet 9. és 10. §-ában meghatározott versenyeztetési kötelezettség 
esetén alkalmazandó eljárási szabály, hogy az értékesítés módjáról, a nyilvános 
vagy zártkörű versenytárgyalás lefolytatásának szükségességéről, a 
versenytárgyalási felhívás tartalmáról a Közgyűlés az értékesítésre történő 
kijelöléskor határozatban rendelkezik. 
 

19. §-hoz 
 

A rendelettervezet 9. és 10. §-ában foglalt versenyeztetési kötelezettségre 
meghatározott értékhatár alatti ingatlan vagy ingó dolog elidegenítése, hasznosítása 
esetén követendő eljárási szabályt rögzíti a rendelettervezet 19. §-a.  
A hatásköröket – a rendelettervezetben meghatározottak szerint - a Közgyűlés, vagy 
átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke gyakorolja.    
A versenyeztetési értékhatárt el nem érő ingatlan vagy ingó dolog átruházása vagy 
hasznosítása pályázat lefolytatása nélkül – az ajánlattevő, több ajánlattevő esetén a 
legjobb ajánlatot tevő részére történhet.  
 
A döntésre jogosult szerv vagy személy – jobb ajánlat elérése érdekében – egy vagy 
több (legalább három ) személytől vagy szervezettől ajánlatot kérhet, nyilvános, 
indokolt esetben zártkörű pályázat lefolytatását rendelheti el. 
 
Pályázat lefolytatásáról szóló döntés esetén a hatáskört gyakorló szerv vagy személy 
dönt a pályázati felhívás tartalmáról és eljárásrendjéről.  

 
20. §-hoz 

 
A rendelettervezet 20. §-a tartalmazza azokat az előírásokat, amelyeket az 
önkormányzat vagy az önkormányzati hivatal javára történő vagyonról való lemondás 
esetén alkalmazni kell. 
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A Tolna Megyei Önkormányzat, ha javára valamely vagyonról lemondtak, e vagyont 
bruttó 2000 E Ft feletti vagyonérték esetén a Közgyűlés jóváhagyásával fogadhatja 
el. A 2000 E Ft értékű, illetve ennél kisebb értékű vagyon elfogadásáról a Közgyűlés 
elnöke dönt, átruházott hatáskörben eljárva.   
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala, ha javára valamely vagyonról lemondtak, e 
vagyont bruttó 1000 E Ft feletti vagyonérték esetén a Közgyűlés jóváhagyásával, a 
megadott értékhatárral egyező értékű vagy az alatti értékű vagyont saját hatáskörben 
elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettség teljesítésére.  

 
21. §-hoz 

 
A rendelettervezet 21. §-a az ingatlan átruházási szándéka esetén a vagyon 
értékének meghatározásához szükséges értékbecslésről rendelkezik. Egyéb esetben 
a forgalmi érték meghatározása többféleképpen történhet, ennek módjáról a 
Közgyűlés elnöke dönt. 
 

22. §-hoz 
 

Az államháztartásról szóló törvény alapján a zárszámadási rendelethez 
vagyonkimutatást kell készíteni. A 249/2000.(XII. 24.) Korm.rendelet meghatározza a 
vagyonkimutatás tartalmának alapvető követelményeit, míg az önkormányzat 
rendeletében ennél részletesebb szabályokat állapíthat meg.  

 
23. §-hoz 

 
A rendelettervezet 23. §-a a vagyonkimutatást megalapozottá tevő kötelezettségeket 
tartalmazza. A vagyonkimutatás közzétételéért a megyei főjegyző felelős. 
 

24. §-hoz 
 
A vagyonrendelet a javaslat szerint 2012. december 1-jén lép hatályba. 
 
A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 1999-ben elfogadott 
vagyonrendelete és az azt módosító valamennyi önkormányzati rendelet. 

 
 
  



Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 
9/2012. (XI. 30.) Tolna m. ör. – a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról  
Az egységes szerkezetű szöveg hatályos: 2013. szeptember 20-tól 1. oldal 

 

Szerkesztés lezárva: 2013. szeptember 20. 
 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete  

a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról 
- a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 

 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 
vagyonáról a következő rendeletet alkotja:  
 

Általános rendelkezések 
 
1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Közgyűlés szerveire, a közgyűlés tagjaira és 

a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőire terjed ki. 
 
2. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Nemzeti vagyonról szóló 

törvényben meghatározott, nemzeti vagyon körébe tartozó vagyonára terjed ki.   
 
3. § E rendelet alkalmazásában a Nemzeti Vagyonról szóló törvény értelmező 

rendelkezésében meghatározott fogalmakat kell érteni. 
 

Részletes rendelkezések 
 

Az önkormányzat vagyona 
 

4. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat vagyona (a továbbiakban: önkormányzati 
vagyon) nemzeti vagyon, amely törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. 

 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyonának tárgyait törvény és e 
rendelet állapítja meg. 

 
(3) Az önkormányzati vagyon részét képezik az önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, egyéb vagyoni értékű 
jogok, immateriális javak, járművek, eszközök (így különösen: a 
számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések felszerelések), 
valamint az önkormányzat tulajdonába kerülő társasági részesedések, pénzügyi 
eszközök.  
  

5. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlan 
vagyontárgyakat – forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes bontásban 
– a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyonába tartozó egyéb 
vagyontárgyakat – forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes 

                                                        
1 Módosította: 1/2013. (II. 15.) Tolna m. ör., 9/2013. (IX. 20.) Tolna m. ör.  
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bontásban- a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 

6. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat üzleti vagyonának minősülnek a tulajdonát 
képező, a rendelet 1-2. számú mellékletében nem nevesített vagyontárgyak. 

 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat üzleti vagyonába tartozó ingatlanokat a 
rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 

A vagyonnal való gazdálkodás szabályai 
 

7. § (1) A törzsvagyonba és az üzleti vagyonba tartozó ingatlanok, társasági 
részesedések esetében a  tulajdonost megillető jogok közül a Közgyűlés 
gyakorolja a 
1) tulajdonjog átruházásával, 
2) a tulajdon szerzésével, 
3) a tulajdonhoz kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítésével, 
4) a tulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezeti jog létesítésével, 
5) a tulajdonhoz kapcsolódó használati jog biztosításával, 
6) a tulajdon – vezetékjogon kívüli – megterhelésével 
kapcsolatos tulajdonosi jogokat. 

 
(2)   A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a törzsvagyonba és üzleti 
vagyonba tartozó ingatlanok esetében a 7. § (1) bekezdésében felsorolt 
tulajdonost illető jogok kivételével az ingatlanokkal kapcsolatos jogok 
gyakorlását a Közgyűlés elnökére ruházza át.   

 
(3)  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati vagyon üzleti 
vagyonba tartozó, ingatlannak nem minősülő vagyontárgyai esetében a 
tulajdonost megillető jogok gyakorlását a Közgyűlés elnökére ruházza át. 

 
8. §  A tulajdonjog átruházására a Nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltakat 

kell alkalmazni. 
 
9. § A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a versenyeztetés törvényen alapuló 

kötelezettségének értékhatárát a tulajdonjog átruházása esetén ingatlanoknál 
20.000 E Ft-ban, egyéb vagyonnál 5.000 E Ft-ban állapítja meg. 2 

 
10. §  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a versenyeztetés törvényen 

alapuló kötelezettségének értékhatárát hasznosítás esetén – általános 
forgalmi adó nélkül – 5.000 E Ft-ban állapítja meg.  

 
11. § A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonát képező vagyonra 

vagyonkezelői jogot nem létesít. 
 

                                                        
2 A 9. § hatályos szövegét megállapította az 1/2013. (II. 15.) Tolna m. ör. 9. §-a (hatályos: 2013. 

február 18-tól) 
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12. § A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal részére a 2703 hrsz.-ú ingatlanban lévő 6296/51500 tulajdoni 
hányadán, valamint az üzleti vagyon körébe tartozó egyéb vagyontárgyakon 
haszonélvezeti jogot biztosít. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a 
haszonélvezeti joggal érintett ingatlan és egyéb vagyon működtetője. 

 
13. § 14. § A Tolna Megyei Önkormányzat gazdasági társaságban fennálló tulajdon 

szerzésére a Nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni. 
 
14. §  A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a működéséhez szükséges 

immateriális jószág, számítástechnikai eszköz, egyéb gép, berendezés, 
felszerelés, készletek, anyagok, egyéb eszköz, illetve vagyontárgy – az 
ingatlan, gazdasági társaságban lévő részesedés, jármű kivételével – 
megszerzésére adás-vételi szerződést köthet. A megvásárlásra kerülő 
vagyonelem az önkormányzat tulajdonába és az önkormányzati hivatal 
használatába kerül. 

 
15. § (1) A könyvviteli mérlegben kimutatásra kerülő, a Tolna Megyei Önkormányzat 

tulajdonát képező vagyonelemek közül a befektetett eszközök, a készletek 
nyilvántartásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal számviteli rendszerében  a megyei főjegyző 
gondoskodik. 
 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező vagyoni értékű jogok, 
ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, beruházások, felújítások, 
beruházásra adott előlegek, tartós részesedések, valamint üzemeltetésre, 
kezelésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
nyilvántartásáról a Tolna Megyei Önkormányzat számviteli rendszerében, a 
megyei főjegyző gondoskodik. 
 
(3) A kizárólag mennyiségben nyilvántartott – 100.000 Ft értéket el nem érő, 
kis értékű dolgok (immateriális javak, eszközök stb.) – nyilvántartásáról a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal számviteli rendszerében a megyei 
főjegyző gondoskodik. 

 
Eljárási szabályok 

 
16. §  (1) A tulajdonosi jogokat gyakorló, illetve törvény rendelkezései alapján az 

önkormányzati vagyont használó szerv, illetve képviselője, továbbá a 
képviselet jogát meghatalmazás alapján ellátó személy a tulajdonosi jogok 
gyakorlása körében önállóan gyakorolja a vagyontárgyat érintő hatósági 
eljárásban a tulajdonost illető nyilatkozattételi jogot, valamint közigazgatási és 
bírósági eljárásban az ügyfél (peres fél) jogát. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv vagy személy gyakorolja az 
osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársat, társasház és a 
lakásszövetkezet esetében a külön tulajdoni illetőség tulajdonosát illető 
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jogokat, teljesíti a tulajdonos kötelezettségeit. 
 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv vagy személy az ingatlan és ingó 
vagyon használatával (bérletével) összefüggésben gyakorolja a használatba 
adó vagy a használatba vevő jogait és kötelezettségeit. 
 
(4) Az önkormányzat képviseletében az elnök jár el, aki e jogát a polgári jog 
szabályainak megfelelően (meghatalmazással) bízhatja másra. Közgyűlési tag 
a Közgyűlés eseti döntése alapján képviselheti a Közgyűlést. 

 
17. §  A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt megillető haszonélvezeti jog ingyenes. 

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köteles teljesíteni a vagyon ingyenes 
használatából eredő kötelezettségeket. 

 
18. § A 9. §-ban és a 10. §-ban foglalt versenyeztetési kötelezettség esetén az 

értékesítés módjáról, a nyilvános vagy zártkörű versenytárgyalás 
lefolytatásának szükségességéről, a versenytárgyalási felhívás tartalmáról a 
Közgyűlés az értékesítésre történő kijelöléskor határozatban rendelkezik. 

 
19. §  A 9. §-ban és a 10. §-ban foglalt versenyeztetési kötelezettségre 

meghatározott értékhatár alatti ingatlan vagy ingó dolog elidegenítése, 
hasznosítása – pályázat lefolytatása nélkül – az ajánlattevő, több ajánlattevő 
esetén a legjobb ajánlatot tevő részére történhet. A döntésre jogosult szerv 
vagy személy – jobb ajánlat elérése érdekében – egy vagy több (legalább 
három ) személytől vagy szervezettől ajánlatot kérhet, nyilvános, indokolt 
esetben zártkörű pályázat lefolytatását rendelheti el. Pályázat lefolytatásáról 
szóló döntés esetén a hatáskört gyakorló szerv vagy személy dönt a pályázati 
felhívás tartalmáról és eljárásrendjéről.  

 
20. §3 
 
21. § (1) Ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén a döntést megelőzően az adott 

vagyontárgy forgalmi értékét 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés 
alapján kell megállapítani.  
(2) Egyéb esetben a vagyon értékének meghatározása történhet a számviteli 
nyilvántartásokban szereplő nettó érték alapulvételével, vagy értékbecslés 
készíttetésével, vagy független személy vagy szervezet által készített 
értékelés alapján.  
 
(3) A forgalmi érték megállapításáról vagy a forgalmi érték megállapítása 
módjának meghatározásáról, illetve az értékbecslés rendelkezésre állásáról a 
Közgyűlés elnöke dönt, illetve gondoskodik.  

 
 
 

                                                        
3 Hatályon kívül helyezte a 9/2013. (IX. 20.) Tolna m. ör 9.§-a. (hatályos: 2013. szeptember 20-tól.) 
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   Vagyonkimutatás 
 
22. § (1) A vagyonkimutatás a zárszámadási rendelet mellékleteként az 

önkormányzat saját vagyonát - eszközeit és kötelezettségeit - mutatja be. Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés c) 
pontjában meghatározott vagyonkimutatás az önkormányzat tulajdonában, a 
költségvetési év zárónapján meglévő vagyonállapot szerinti kimutatás, 
melynek célja az önkormányzat és költségvetési szerve eszközeinek és 
kötelezettségeinek számbavétele. 

 
(2) A vagyonkimutatás a 249/2000.(XII. 24.) Korm.rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott könyvviteli mérleg római számmal jelzett eszköz-
, illetve forráscsoportonkénti tagolásában tartalmazza az önkormányzat 
vagyonát törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), 
illetve üzleti vagyon bontásban.  
 
(3) A Vagyonkimutatás  
1) az immateriális javakat a könyvviteli mérleg arab számmal jelzett tételei 

szerinti tagolásban, összevontan, értékben; 
2) a tárgyi eszközöket – az ingatlanok kivételével - a könyvviteli mérleg arab 

számmal jelzett tételei szerinti tagolásban, összevontan értékben; 
3) az ingatlanokat helyrajzi számonként tételesen, a bruttó érték, elszámolt 

értékcsökkenés és a nettó érték megadásával; 
4) a befektetett pénzügyi eszközöket a könyvviteli mérleg arab számmal 

jelzett tételei szerinti tagolásban; 
5) az üzemeltetésbe, kezelésbe adott ingatlanokat helyrajzi számonként 

tételesen, a bruttóérték, az elszámolt értékcsökkenés és a nettóérték 
feltüntetésével, az egyéb üzemeltetésbe adott eszközöket 
eszközcsoportonkénti tagolásban,összevontan, értékben; 

6) a készleteket a könyvviteli mérleg római számmal jelzett eszközcsoport 
szerinti tagolásban, összevontan, értékben; 

7) a követeléseket a könyvviteli mérleg arab számmal jelzett tételei szerinti 
tagolásban, ezen belül mérlegkészítésre kötelezett szervenként 
összevontan, értékben; 

8) az értékpapírokat a könyvviteli mérleg római számmal jelzett 
eszközcsoportja szerint, összevontan, értékben; 

9) a pénzeszközöket a könyvviteli mérleg arab számmal jelzett tételei szerinti 
tagolásban, ezen belül mérlegkészítésre kötelezett szervenként 
összevontan, értékben; 

10) az egyéb aktív és passzív elszámolásokat a könyvviteli mérleg római 
számmal jelzett eszközcsoportja szerinti tagolásban, ezen belül 
mérlegkészítésre kötelezett szervenként összevontan, értékben; 

11) a hosszúlejáratú kötelezettségeket a könyvviteli mérleg arab számmal 
jelzett tételei szerinti tagolásban, értékben; 

12) a rövidlejáratú kötelezettségeket a könyvviteli mérleg arab számmal jelzett 
tételei szerinti tagolásban, ezen belül mérlegkészítésre kötelezett 
szervenként összevontan, értékben, és 
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13) az egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat a könyvviteli mérleg római 
számmal jelzett eszközcsoportja szerinti tagolásban, ezen belül 
mérlegkészítésre kötelezett szervenként összevontan, értékben 

tartalmazza. 
 

(4) A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön és 
kötelezettségeken kívül tartalmazza a „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve 
használaton kívüli eszközök állományát mérlegkészítésre kötelezett 
szervenként összevontan, eszközcsoportonként értékben ( a bruttóérték 
megadásával), valamint a mérlegben értékkel nem szereplő 
kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos függő kötelezettségeket, tételesen felsorolva. 

 
23. § (1) A vagyonkimutatás elkészítéséről az éves könyvviteli mérleg adatai alapján 

a főjegyző gondoskodik. 
 

(2) Az Önkormányzat Hivatala köteles a Tolna Megyei Önkormányzat és a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal mérlegében szereplő eszközökről és 
azok állományában bekövetkező változásokról folyamatosan, részletező 
nyilvántartást vezetni mennyiségben és értékben, belső szabályzatának 
megfelelően, az abban foglaltak betartatásával és ellenőrzéssel gondoskodni 
a tulajdon védelméről. 

 
(3) A december 31.-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott 
eszközöket és forrásokat leltárral(leltári kimutatással) kell alátámasztani.  
 
(4) A vagyonkimutatás ingatlanokra vonatkozó adatai és az ingatlanok 
vagyonkataszterében szereplő adatok egyezőségéről a főjegyző köteles 
gondoskodni.  

 
(5) A vagyonkimutatás közzétételéről a főjegyző köteles gondoskodni.  

 
Záró rendelkezések 

 
24.  §  E rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba. 
 
25. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 11/2001. 
(X. 12.) önkormányzati rendelet II. fejezete, 4/2002. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet, 18/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 3/2004. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet, 5/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelet, 18/2005. (X. 
25.) önkormányzati rendelet, 3/2006. (II. 21.) önkormányzati rendelet,  7/2006. 
(III. 31. ) önkormányzati rendelet, 15/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 
3/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet, 18/2008. (IX. 18.) önkormányzati 
rendelet, 3/2009. (I. 13.) önkormányzati rendelet, 13/2009. (VI. 26.) 
önkormányzati rendelet, 2/2010. ( II. 15.) önkormányzati rendelet, 11/2010 (IV. 
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30.) önkormányzati rendelet, 1/2011. (I. 21.) önkormányzati rendelet és a 
15/2011 (XII. 20.) önkormányzati rendelet.    

 
 
 
 dr. Puskás Imre  dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke  megyei főjegyző 
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1. melléklet a 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlan vagyontárgyak 
 

Sor- Helyiség Cím Helyrajzi Tulajdoni Művelési ág Közfeladat Terület  Tulajdonos 
Vagyon 
használó Megjegyzés 

szám     szám hányad     ha m2 megnevezése megnevezése   
  Törzsvagyon                     

1. 
Forgalomképtelen vagyon 
                    

  -                     

2. 

Korlátozottan forgalomképes 
vagyon 
                    

2.1 Szekszárd 
Szent István 
tér 11-13. 2703 6296/51500 irodaház 

önkormányzati 
igazgatási 
feladat     

Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Tolna Megyei 
Önkormányzati 
Hivatal   

      

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 
9/2012. (XI. 30.) Tolna m. ör. – a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról  
Az egységes szerkezetű szöveg hatályos: 2013. szeptember 20-tól      2. számú melléklet  

 

Szerkesztés lezárva: 2013. szeptember 20. 
 
 
 

2. melléklet a 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyonába tartozó egyéb vagyontárgyak 
 
Sor- Egyéb vagyontárgy  jellege Közfeladat Tulajdonos Megjegyzés 
szám megnevezése     megnevezése   
  Törzsvagyon         
1. Forgalomképtelen vagyon         
  -         
2. Korlátozottan forgalomképes vagyon         

2.1 Tolna megye területrendezési terve vagyoni értékű jog 
területfejlesztési 
feladat 

Tolna Megyei 
Önkormányzat   

2.2 
Vármegyeháza (1820/1 hrsz.-ú ingatlan) 
ingyenes használati joga 248,53 m2-re vagyoni értékű jog 

önkormányzati 
igazgatás Magyar Állam   
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3. melléklet a 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat üzleti vagyonába tartozó ingatlanok 

 
Sor- Helyiség Cím Helyrajzi Tulajdoni Művelési ág Közfeladat Terület  Tulajdonos Vagyon használó Megjegyzés 
szám     szám hányad     ha m2 megnevezése megnevezése   

1. 
Üzleti 
vagyon                     

1.1 Szekszárd, Garay tér 4. 1846/A 544/1471 telek Színház   1471 

Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Magyarországi 
Németek 
Országos 
Önkormányzata   

1.2 Szekszárd, Garay tér 4. 1846/A/2 1/1 egyéb helyiség (épület) Színház    942 

Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Magyarországi 
Németek 
Országos 
Önkormányzata   

1.3 Szekszárd, Garay tér 4. 1846/A/6 1/2 egyéb helyiség (kapualj) Színház    28 

Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Magyarországi 
Németek 
Országos 
Önkormányzata   

1.4 Szekszárd, Garay tér 4. 1846/A/7 2/6 egyéb helyiség (kapubejáró) Színház    30 

Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Magyarországi 
Németek 
Országos 
Önkormányzata   

1.5 Szekszárd, Garay tér 4. 1846/A/8 1/3 egyéb helyiség (lépcsőház) Színház    13 

Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Magyarországi 
Németek 
Országos 
Önkormányzata   

1.6 Szekszárd, Garay tér 4. 1846/A/9 1/2 egyéb helyiség (hőközpont) Színház    6 

Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Magyarországi 
Németek 
Országos 
Önkormányzata   

 



Szám:  2-7/2013. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlése 2013. június 28-i 
ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 23/2013. (VI. 28.) közgy űlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat közép- és ho sszú 
távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyásáról:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

vagyongazdálkodási tervek tartalmát megalapozó 
előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási tervét a 
határozat 1. , hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a 
határozat 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határid ő: folyamatos 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Ge orgina sk. 
          a Közgy űlés elnöke              megyei f őjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia  
 



1. melléklet 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
2013-2016. évekre szóló 

középtávú vagyongazdálkodási terve 
 

 
I. A vagyongazdálkodási terv célja 

 
A vagyongazdálkodási terv célja a Tolna Megyei Önkormányzat 
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott 
rendeltetésének biztosítása.  
 

II. A vagyongazdálkodás feladata 
  

A vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, 
az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen 
a közfeladat ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, 
értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a 
helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló 
vagyontárgyak elidegenítése. 
 

III. A vagyongazdálkodás alapelvei 
- a közfeladat ellátásának elsődlegessége, 
- a rendeltetésszerű használat biztosítása, 
- az élet és balesetveszély megelőzése, elhárítása, 
- a vagyon működtetésének és fenntartásának gazdaságossága, 
- az alkalmazott eljárások, döntések átláthatósága és ellenőrizhetősége, 
 

IV. Közfeladat ellátásához szükséges vagyon működtetése 
 
1. A megyei önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok működtetéséről az 

üzemeltetési feladatot ellátó szervezetekkel történő együttműködéssel, 
illetve a működtetővel kötött megállapodásban foglalt  elvek érvényre 
juttatásával kell gondoskodni. 

2.  Az ingatlan vagyon átlátható elveken alapuló, hatékony és 
költségtakarékos működtetését – a legfontosabb szempontoknak 
megfelelő – üzemeltetési szerződéssel, illetve megállapodással kell 
biztosítani. 

3. Az ingó vagyon működtetése a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal feladata.  

4. Az ingó vagyon működtetésénél a takarékos és hatékony gazdálkodást, a 
rendeltetésszerű használatot és a közfeladat ellátásának elsődlegességét 
biztosítani kell. 

5. Az ingóságok működtetése körébe sorolható szerződések megkötésekor – 
amennyiben erre lehetőség van – több szolgáltatótól kért árajánlat 
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bekérésével a felmerülő kiadások csökkentését és a szolgáltatás 
minőségének javítását érvényre kell juttatni.       

 
V. A vagyon értékének megőrzése, állagmegóvása, védelme 
 

1. A vagyon értékének megőrzését, állagának megóvását a rendszeres 
karbantartás és az esetenként szükséges felújítás szolgálja. 

2. Az ingatlanok esetében a rendszeres karbantartási tevékenység 
végrehajtását az üzemeltetési szerződésben, üzemeltetési 
megállapodásban foglalt feltételekkel kell biztosítani. 

3. Az ingatlanok állagmegóvásának, karbantartásának végrehajtását a 
szerződésben foglalt feltételek érvényesülésének ellenőrzésével 
figyelemmel kell kísérni.  

4. Az ingatlanok esetében a karbantartási feladatok időben, kár 
megelőzési célból történő végrehajtását az üzemeltetési feladatot ellátó 
szervezetekkel történő rendszeres kapcsolattartással, szükség esetén 
írásbeli megkereséssel kell érvényre juttatni. 

5. A járművek szervízeléséről, javításáról, karbantartásáról a biztosságos 
működés és a használati idő meghosszabbítása érdekében a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatalnak kell gondoskodni. A járművek 
estében a biztonságos működés elsődlegességét kell biztosítani. 

6. A számítástechnikai, ügyviteli eszközök használhatóságának 
megőrzése érdekében a rendszeres karbantartási feladatokat igény 
szerint, illetve szerződés szerint kell végrehajtani. 

7. Az egyéb eszközök, berendezési, felszerelési tárgyak esetében a 
balesetveszély megelőzése, és a rendeltetésszerű használat 
biztosítása érdekében szükséges karbantartásokat kell végrehajtani. 

8. Az ingatlanok felújításáról időszakonként, az ingatlan állapotának 
ismerete, felmérése alapján, az önkormányzat teherbíró képességének 
figyelembe vételével kell gondoskodni. 

9. A felújítási szükséglet finanszírozhatósága érdekében tartalékot kell 
képezni. A tartalék képzését a létrejövő Társasházi alapító okiratban 
foglaltak szerint, illetve a mindenkori éves költségvetési rendeletben 
foglaltak szerint kell biztosítani. 

10.  Az elérhető pályázati források igénybevételével elő kell segíteni a 
felhasználható források bővítését.   

11.  Felújítás végrehajtásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet 
keretében, vagy egyedi határozatban dönt.    

 
VI. A vagyon értéknövelő használata, hasznosítása 

1. A megyei önkormányzat felesleges ingatlan vagyonnal vagy ingó 
vagyonnal nem rendelkezik, ezért vagyontárgyainak bérbeadására 
nincs lehetőség. 

 
VII. A vagyon gyarapítása 

1. Az ingatlan vagyon gyarapításáról a Közgyűlés – feladatainak bővülése 
esetén – egyedi határozatban dönt. 

2. Az ingó vagyon gyarapítására a mindenkori költségvetési rendeletben 
foglalt keretek terhére, vagy pályázati forrásból kerülhet sor. 
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3. Az ingó vagyon gyarapításakor a kötelező önkormányzati feladat 
magasabb színvonalú ellátását biztosító vagyontárgyak beszerzését 
vagy az elhasználódott eszközök cseréjét, pótlását kell biztosítani. 

4. Az ingó vagyon cseréjét, pótlását a rendelkezésre álló források 
figyelembe vételével, az avulás mértékével arányosan, rendszeresen 
kell végrehajtani.   

 
VIII. Felesleges vagyontárgyak elidegenítése 

1. Az önkormányzat felesleges, a közfeladat ellátását már nem szolgáló 
ingó vagyontárgyait értékesíteni kell. 

2. Az értékesítést a költség-haszon elvet érvényesítve, a lehető legtöbb 
bevétel elérésére törekedve – a hatályos önkormányzati rendeletben 
foglaltak betartásával - kell lebonyolítani. 

3. A felesleges, értékesíthető körbe sorolható vagyontárgyak körét 
legalább háromévente, a vagyontárgyak használatának ellenőrzésével 
meg kell vizsgálni. 

 
 
Szekszárd, 2013. június …. 
 
 
                                                                                             dr. Puskás Imre 
                                                                                          a Közgyűlés elnöke       



2. melléklet 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
2013-2023. évekre szóló 

hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
 

 
I. A vagyongazdálkodási terv célja 

 
A vagyongazdálkodási terv célja a Tolna Megyei Önkormányzat 
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott 
rendeltetésének biztosítása, a vagyongazdálkodási tevékenység 
megalapozottabbá tétele és az önkormányzat hosszú távú céljai elérésének 
segítése a vagyongazdálkodás eszközeivel.    
 

II. A vagyongazdálkodás feladata 
  

A vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, 
az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen 
a közfeladat ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, 
értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a 
helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló 
vagyontárgyak elidegenítése. 
 

III. A vagyongazdálkodás hosszú távon érvényesítendő alapelvei 
- a közfeladat ellátásának biztosítása 
- a vagyon állagának megóvása, javítása 
- a vagyon gazdaságos gyarapítás és fejlesztése, 
- a célok, döntések átláthatóságának biztosítása 
 

IV. Közfeladat ellátásához szükséges vagyon működtetése 
 
1. A megyei önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok és ingó vagyon 

hatékony és gazdaságos működtetésével elő kell segíteni a közfeladat 
ellátását, a feladatellátás színvonalának javítását, a feladatellátás 
hatékonyabbá tételét.  

2. A vagyon működtetésének átláthatóságát, a rendeltetésszerű használat 
biztosítását érvényre kell juttatni. 

 
V. A vagyon értékének megőrzése, állagmegóvása, védelme 
 

1. A vagyon értékének megőrzését, állagának megóvását a megelőző 
karbantartások végrehajtásával és a felújítási tevékenység 
tervszerűbbé tételével kell segíteni. 

2. Az ingatlanok esetében a rendszeres karbantartási tevékenység 
végrehajtását az üzemeltetési szerződésben, üzemeltetési 
megállapodásban foglalt feltételekkel kell biztosítani. 
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3. Az ingatlanok felújításáról az ingatlanok állapotfelmérésével, az 
elvégzendő feladatok rangsorolásával, az önkormányzat teherbíró 
képességének figyelembe vételével kell gondoskodni. 

4. A nagyobb költségigényű felújítások végrehajthatósága érdekében – a 
költségvetési források figyelembe vételével – tartalék képzése indokolt. 
A tartalék képzéséről a költségvetési lehetőségek, az önkormányzat 
teherbíró képességének szem előtt tartásával a Közgyűlés, a 
mindenkori éves költségvetési rendeletében dönt. 

5. A rendelkezésre álló források bővítése érdekében törekedni kell a 
számunkra is elérhető pályázati források igénybevételére.   

6. Felújítás végrehajtásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet 
keretében, vagy egyedi határozatban dönt.    

 
VI. A vagyon értéknövelő használata, hasznosítása 

1. A megyei önkormányzat felesleges ingatlan vagyonnal vagy ingó 
vagyonnal nem rendelkezik, ezért vagyontárgyainak bérbeadására 
nincs lehetőség. 

 
VII. A vagyon gyarapítása 

1. A megyei önkormányzat feladatainak bővülése esetén – az 
önkormányzat teherbíró képességére figyelemmel – törekedni kell arra, 
hogy a megyei önkormányzati feladatok és a feladatellátáshoz 
rendelkezésre álló ingatlan tulajdon, vagy használatba vehető ingatlan, 
a feladatbővüléssel arányosan növekedjen, bővüljön.  

2. Az ellátandó közfeladat mennyiségéhez igazodóan kell gondoskodni a 
feladatellátás tárgyi feltételeinek fejlesztéséről bővítéséről.  

3. Az ingó vagyon gyarapításakor a kötelező önkormányzati feladat 
magasabb színvonalú ellátását biztosító, illetve a feladat mennyiségi 
növekedésével arányos bővítését, fejlesztését, emellett az 
elhasználódott eszközök pótlását kell biztosítani. 

 
VIII. Felesleges vagyontárgyak elidegenítése 

1. Az önkormányzat vagyontárgyait időszakonként – legalább 
háromévenként - át kell tekinteni a használhatóság, a feladatellátásban 
betöltött szerepük szempontjából.  A felülvizsgálat alapján 
feleslegesnek, a közfeladat ellátását már nem szolgáló ingó 
vagyontárgynak minősített vagyonelemek értékesítéséről gondoskodni 
kell. A képződő bevételt a vagyon pótlására, új eszközök beszerzésére 
indokolt felhasználni.    

2. Az értékesítést a költség-haszon elvet érvényesítve, a lehető legtöbb 
bevétel elérésére törekedve – a hatályos önkormányzati rendeletben 
foglaltak betartásával - kell lebonyolítani. 

 
 
Szekszárd, 2013. június …. 
 
 
                                                                                             dr. Puskás Imre 
                                                                                          a Közgyűlés elnöke       
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5. számú melléklet 
 

HASZONÉLVEZETI JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS 
 
 
Amely egyrészről mint Tulajdonos és haszonélvezeti jog alapító (továbbiakban: 
Tulajdonos) 
 Neve: Tolna Megyei Önkormányzat  
 Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 Törzsszáma: 733283 
 Statisztikai számjele: 15733287-8411-321-17 
 Képviseletében eljár: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke   
 
másrészről, mint Haszonélvező (továbbiakban: Haszonélvező) 
 Neve: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
 Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 Törzsszáma: 414005 
 Statisztikai számjele: 15414007-8411-325-17 
 Képviseletében eljár: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző   
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre: 
 
 

 
1. A szerződés tárgya 
 
1.1. A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonos ezennel haszonélvezeti jogot alapít a 

Szekszárd, belterület 2703 hrsz-ú, természetben a 7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13. szám alatt található ingatlanban lévő 6296/51500-ad arányú tulajdoni hányadára 
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal haszonélvező javára. Felek egyezően 
rögzítik, hogy a haszonélvezeti jog alapítása ellenérték megfizetése nélkül történik. 
 

1.2. A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonos ezennel feltétlen és visszavonhatatlan 
beleegyezését és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1.1. pontban meghatározott 
ingatlanban fennálló tulajdoni hányadára a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
haszonélvező haszonélvezeti joga az ingatlan-nyilvántartásban minden további nélkül 
bejegyzést nyerjen. 

 
1.3. Felek egyezően rögzítik, hogy mind a Tolna Megyei Önkormányzat mind a Tolna 

Megyei Önkormányzati Hivatal magyarországi költségvetési szerv.  
 
1.4. A haszonélvezeti jog alapítására vonatkozó szerződés a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (2)-(3) bekezdései, valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 12.§-ában 
foglaltakra figyelemmel jött létre. 

 
 
2. A haszonélvezet időtartama, birtokba lépés 
 
2.1. Felek a haszonélvezet időtartamát 2028. december 31. napjáig tartó határozott 

időtartamban állapítják meg. 
 
2.2. Felek egyezően rögzítik, hogy a Haszonélvező jelen szerződés megkötésekor már a 

haszonélvezeti joggal érintett ingatlanrész birtokában van, így külön birtokba adás-
vételi eljárásra nem kerül sor. 
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3. A Felek jogai és kötelezettségei 
 

3.1. A Haszonélvező tudomásul veszi, hogy az 1.1. pontban meghatározott ingatlan 
osztatlan közös tulajdonban áll. Erre figyelemmel a Haszonélvezőt az ingatlan többi 
hányadára jogosult tulajdonostárs(ak)kal/vagyonkezelőkkel szemben csak azok a 
jogok illetik meg, illetve csak azok a kötelezettségek terhelik (pl. rendes gazdálkodás 
körébe tartozó jogok és kötelezettségek), melyek a haszonélvezeti jogból folynak. 
 

3.2. A Haszonélvező tudomásul veszi továbbá, hogy a haszonélvezeti jogot az 1.1. 
pontban meghatározott ingatlanból a Tulajdonos tulajdoni hányadának megfelelő 
mértékben a Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Intézményfenntartó 
Központ, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
között 2011. decemberében kötött átadás-átvételi megállapodás 2. pontja alapján 
készült 15. sz. mellékletben meghatározott helyiségekben gyakorolhatja. 
 

3.3. A Haszonélvező jogának gyakorlásában a rendes gazdálkodás szabályai szerint 
köteles eljárni. Viseli a haszonélvezeti jog tárgyának fenntartásával járó terheket a 
rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével; terhelik azok a kötelezettségek, 
amelyek a haszonélvezeti jog tárgyának használatával kapcsolatosak, és köteles 
viselni a haszonélvezeti jog tárgyához fűződő közterheket. 
 

3.4. A Haszonélvező a haszonélvezeti jogot nem ruházhatja át. A Haszonélvező a 
haszonélvezeti jog tárgya esetleges hasznainak szedésére jogosult. 

 
3.5. A Haszonélvező köteles a Tulajdonost a haszonélvezeti jog tárgyát fenyegető 

veszélyről és a beállott kárról értesíteni - ideértve azt az esetet is, ha őt harmadik 
személy a haszonélvezet gyakorlásában akadályozza -, köteles továbbá tűrni, hogy a 
Tulajdonos a veszély elhárítására, illetőleg a kár következményeinek megszüntetésére 
a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
3.6. A haszonélvezet megszűnésekor a Haszonélvező köteles a haszonélvezeti jog 

tárgyának birtokából kilépni. A haszonélvező felelős a haszonélvezeti jog tárgyában 
bekövetkezett károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott 
helyzetben általában elvárható. A rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést a 
haszonélvező nem köteles megtéríteni. 

 
3.7. A Tulajdonos jogosult a haszonélvezeti jog gyakorlását ellenőrizni. A Tulajdonos 

köteles a rendkívüli javítási és helyreállítási munkálatokat elvégezni, a Haszonélvező 
ezen munkákat elvégeztetheti, ha azokat a Tulajdonos felszólításra nem teszi meg. 

 
 
 

4. A haszonélvezet megszűnése 
 
4.1. A szerződés megszűnik: 

a) a szerződésben meghatározott idő lejártával; 
b) Felek erre irányuló közös megegyezésével; 
c) a Haszonélvező jogutód nélküli megszűnésével;  
d) a haszonélvezeti jogról való lemondással; 
e) jogszabályban meghatározott egyéb esetben. 
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5. Egyéb rendelkezések 
 

5.1. A Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik, 
megegyezésük hiányában azok eldöntésére a Szekszárdi Járásbíróság, illetve megyei 
bírósági hatáskör esetén a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
5.2. Fent megnevezett szerződő felek meghatalmazzák Dr. Tóth Terézia ügyvédet (7100 

Szekszárd, Kölcsey ltp. 9. akinek ügyvédi igazolvány száma Ü-120499. ) ezen okirat 
ellenjegyzésével és a földhivatali eljárásban való képviselettel.  

 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvénynek (Ptk.) haszonélvezeti jogra és a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 
 
Jelen szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
Szekszárd, 2013………………………. 
 
 
 
………..……….…..………….……… ………………………………………… 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke  dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 
Tolna Megyei Önkormányzat  Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
 Tulajdonos Haszonélvező 
 
 
 
A szerződést ellenjegyzem: 
Szekszárdon, 2013. ………………………. 
 
 
 Dr. Tóth Terézia 
 ügyvéd 
 
 

 



 
6. számú melléklet 

 
 

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése 

 

Általános, átfogó észrevételek: 

 

1. Megítélésünk szerint a BKMTK a törvényi elvárásoknak megfelel, a jogszabályi 

feltételeknek mindenben eleget tesz. Nem találtuk utalást arra vonatkozólag, hogy 

a dokumentumhoz készült, vagy készül SKV, ugyanakkor a hatályos jogi 

szabályozás alapján ennek készítése kötelező. Amennyiben a Bács-Kiskun 

Megyei Közgyűlés a BKMTK-t a később elkészített Bács-Kiskun Megyei 

Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Porgrammal együtt fogadja el akkor egy 

SKV készítése is elegendő, ellenkező esetben mind a két szakmai anyaghoz 

külön-külön is el kell készíteni a SKV-t. 

 

Örömmel láttuk, hogy hasonlóan Tolna megyéhez, Bács-Kiskun megyében szintén 

fontos célnak tekintik a megyén belüli területi különbségek csökkentését, csak 

úgy, mint az élelmiszeripar és feldolgozóipar kapacitásának fejlesztését, 

növelésének támogatását. Hasonlóan fontosnak tartjuk továbbá a helyi termékek 

előállításához és fogyasztásához kapcsolódó civil aktivitás kiterjesztésének 

szükségességét. Különösen jó kezdeményezés az egyedülálló „kamratúra 

program”. Véleményünk szerint ilyen, és ehhez hasonló mozgalmaknak, 

szervezetek fejlesztéseknek helyet kell kapni a most készülő a megyei stratégiai 

és operatív programokban is. 

 

2. Véleményünk szerint a megfogalmazott prioritások nagy mértékben azonosak a 

TOP keretében leírt célkitűzésekkel, éppen ezért a megyére vonatkozó 

sajátosságok, és az ezekkel kapcsolatos speciális fejlesztési irányok kevésbé 

köszönnek vissza a koncepcióban. 
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3. A BKMTK több ponton is kapcsolódik a Tolna Megyei Területfejlesztési 

Koncepcióhoz. Javasoljuk a közös elképzelések megemlítését egy felsorolás 

keretében (hasonlóan a Tolna megyei koncepció 53. oldalán levő felsoroláshoz).  
 

 

Részletes észrevételek, javaslatok: 

 

1. A gazdasági versenyképesség erősítése, innovatív gazdaság a KKV szektor 

megerősítésével tematikus cél 2. prioritásánál (10. o.) a tangazdaságok, 

tanüzemek mellett javasoljuk más, gyakorlatorientált képzési rendszer, így például 

termelőiskolák létrehozásának támogatását is. Ezzel összhangban szorosabb 

kapcsolatra van szükség az elméleti oktatást nyújtó szakképző iskolák, főiskolák, 

egyetemek valamint a gazdasági tevékenységet végző cégek között, a 

mezőgazdaság és ipar területén egyaránt. 

 

2. Az élhető és életképes vidék tematikus cél 2. prioritásánál (13. o.) nem 

egyértelmű számunkra, hogy a „hálózatokra támaszkodó” fejlesztések alatt 

pontosan mit értenek. Véleményünk szerint ezt bővebben ki lehetne fejteni. 

 

3. A megye belső kohézióját és makrotérségi integrációját szolgáló intézményi 

és infrastrukturális fejlesztések cél 1. prioritásban foglaltakat (13-14. o.), 

melyeket a technikai segítségnyújtás forrásaiból kívánnak megvalósítani, 

véleményünk szerint a 7.2. fejezetben lehetne kifejteni. Hiszen az a fejezet szól a 

fejlesztési forrásokhoz rendelt közreműködő intézményi infrastruktúra 

kialakításáról. A tematikus céloknak elsősorban a megyei forrásból (ebbe nem 

tartozik bele a technikai segítségnyújtás forráskerete) tervezett fejlesztések irányát 

kell bemutatniuk. 

 

4. A táji jellemzőkre koncentráló integrált fejlesztések a Homokhátságon, 

kiemelt figyelemmel a klímaváltozásra című cél 2. prioritásánál (15. o.) az 

„intézményi” szót javasoljuk a „közszféra” szóval helyettesíteni. 

 

5. Ugyanennek a célnak a 4. pontjában a klímaváltozás okait, a beavatkozási 

lehetőségeket szemléltető kiadványok, stb. általános tájékoztatás helyett 
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javasoljuk olyan jellegű kiadványok, fórumok, előadások, bemutatóhelyek, oktatási 

központok kialakítását, ahol arról kap információt, elméleti és gyakorlati segítséget 

a lakosság, illetve az intézményvezetők, hogy a klímaváltozás (és egyéb 

környezeti problémák) negatív hatásainak mérséklése érdekében mit tehet saját 

otthonában, környezetében és munkahelyén. 

 

6. A Kecskemét fejlesztési körzet kiegyensúlyozott növekedését elősegítő 

fejlesztési stratégia megvalósítása tematikus cél (16-17. o.) kapcsán többször 

szerepel a „csapágyváros” kifejezés, valamint ezzel kapcsolatban az OFTK-ra 

történő utalás. Úgy tudjuk, hogy időközben az országos koncepcióból ez a 

kifejezés kikerült, ezért ezt javasoljuk kijavítani. 

 

7. A 6.2. A megye stratégiai térstruktúráját bemutató ábrák (38-39. o.) nem 

részletesek, és nem reprezentálják a szövegben leírtakat. A 39. oldalon található 

4. Ábra – a határmenti fejlesztési körzet lehatárolása valamilyen módon 

javítást igényel. A zöld és piros körvonalú ellipsziseket átlátszóvá vagy az 

esetleges kitöltő szürke szín mellőzésével szemléletesebbé lehetne tenni. 

 

8. A 43. oldalon, az ábrában a ”megye NUTS3 – regionális szint” kifejezést nem 

találjuk helytállónak, hiszen a megye nem régió, így javasoljuk a kifejezés 

javítását. Továbbá fölöslegesnek tartjuk a NUTS4-es szintnek 3 ágon történő 

megjelenítését, elég volna ezt egy ágon megtenni.  Az ábra színezésének 

megválasztása sem a legszerencsésebb (a kék téglalapon belül még piros, illetve 

zöld színek), valamint a könnyebb olvashatóság érdekében  betűméretet is 

célszerű lenne kissé megnöveli. 



 

7. számú melléklet 
 
 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
véleményezése 

 

Tolna megye adottságait szem előtt tartva észrevételeink a következők: 

 

- A GINOP 2.0 változat nem ad megfelelő választ a meglévő területi 

különbségek mérséklésére a 2014-2020 közötti időszak során, túlzott 

mértékben koncentrál a kiemelt térségekre, vállalatokra. 

 

- Nem látszik egyértelműen, hogy a KKV-k, mikro- és egyéni vállalkozásokat 

mekkora összeggel, illetve milyen formában fogja támogatni az OP. 

Véleményünk szerint az említett szegmensekben pályázati lehetőséget 

kellene biztosítani a vállalkozások fejlesztése érdekében, illetve kiemelt 

területfejlesztő hatással bíró vállalkozói beruházások esetén közvetlen 

támogatásban kéne részesíteni az érintett szereplőket. 

 



 

8. számú melléklet 
 
 

A TOP 2.0 változatára adott észrevételek 
 
- A TOP 2.0 változat nem ad megfelelő választ a meglévő területi 

különbségek kiegyenlítésére a 2014-2020 közötti időszak során, nem 
látszik biztosítottnak, hogy az eltérő gazdasági fejlettségű területek, 
megyék közötti különbségek nem növekednek tovább. 
 

- Jelenleg még nem ismeretesek a megyei keretszámok, összegek. További 
információkra lenne szükségünk a megyei tervezéshez, a konkrét 
elképzelések reális megvalósíthatósága érdekében. 

 
- Nem tudjuk, hogy mely intézmények fejlesztését kell a megyéknek 

tervezniük az ágazati operatív programok és melyeket a TOP keretéből 
(egészségügyi, oktatási, szociális területeken), lévén az intézményi hálózat 
struktúrája az utóbbi években jelentősen átalakult. 



 

9. számú melléklet 
 
 

Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, 
valamint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 
módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezethez kapcsolódó 
észrevételek 
 
 
1. Az „Országos vasúti törzshálózat tervezett elemként”, a „Nem a transz-európai 

vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti 
pályák” (41. oldal) között szerepel a „Bácsalmás – Csikéria – (Szerbia) – 
Röszke és Szeged – Nagylak – (Románia) összeköttetés”. Ennek a 
tengelynek a nyugati folytatása (az egykori Alföld–Adria vasút elemeként) a 
Bátaszék – Baja – Bácsalmás, valamint a Dombóvár – Bátaszék vonal. Ez 
utóbbi nem szerepel az előterjesztés tervezet 1/4. mellékletében „Az országos 
vasúti törzshálózat meglévő és tervezett elemei” között. Ezért kérjük a 
Dombóvár – Bátaszék vonalat a Bácsalmás – Csikéria – (Szerbia) – Röszke 
vonallal azonos módon a „Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat 
részét képező országos törzshálózati vasúti pályák” kategóriába sorolni. 

 
2. A tervezet „Országos kerékpárút törzshálózat elemeiről” szóló 1/6. melléklet 

tartalmazza a 61. számú Közép-magyarországi kerékpárút Bugacpusztaháza 
– Soltvadkert – Kiskőrös – Dunapataj – (6. Alsó-Dunamente kerékpárút 
Dunapataj és Solt közötti szakasza) – Solt – Dunaföldvár – Simontornya – 
Tolnanémedi - Tamási nyomvonalát tartalmazza. Az egyeztetések során 
kértük, hogy a nyomvonalat Dombóvárig meghosszabbítani szíveskedjenek. A 
kerékpárút nyomvonala felhasználja a mára felszámolt Dombóvár – Tamási – 
Lepsény vasútvonal alépítményeit, illetve szerepel Tolna megye jelenleg 
hatályos területrendezési tervében „térségi kerékpárút-hálózati elemként”. A 
térségben megfigyelhető gazdasági folyamatokat (főként turisztikai területen) 
figyelembe véve javasoljuk a 61. számú Közép-magyarországi kerékpárút 
meghosszabbítását Dombóvárig. A 2005-ben készült megvalósíthatósági 
tanulmányt, költségbecslést és átnézeti heyszínrajzot mellékletben csatoljuk. 

 

3. Az M9-es gyorsforgalmi út Kaposvár – Bonyhád szakaszának tervezése 
jelenleg folyamatban van. A tervező Roden Mérnöki Iroda Kft. tájékoztatása 
alapján jelenleg három nyomvonalat vizsgálnak. A végleges nyomvonal 
kiválasztása ősszel esedékes, ezért a térképi melléklet ezt követően még 
módosulhat. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése javasolja, hogy az OTrT törvény 

országos kerékpárút törzshálózat elemeit meghatározó 1/6 sz. mellékletben a 
74. Kaposmente kerékpárút Dombóvár – Hőgyész szakasza, valamint a 61. 
Közép-magyarországi kerékpárút Tolnanémedi – Tamási szakasza helyett a 
Dombóvár – Tamási – Felsőnyék szakasz épüljön be az országos 
törzshálózati elemek közé olyan formában, hogy a kerékpárút nyomvonala 
igazodjon az egykori Dombóvár – Lepsény vasúti nyomvonal érintett részéhez 
a határozat 2. számú mellékletét képező térképvázlat szerint.  
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O T r  T törvény módosítása
Országos kerékpárút

törzshálózat elemei Tolna megyében

Készítette:
Tolna Megyei  Önkormányzat i  Hivatal

Területfej lesztési  Osztály
2013 szeptember

6

61

65

55

56

63

6

6

M6

M6

M6

M 9

M 9

65

VÍZI

HŐGYÉSZ

DÚZS

KURD

DÖBRÖKÖZ

PÁRI

NAGYKÓNYI

KOCSOLA

DALMAND

61.Közép-magyarországi kerékpárút

Solt-Dunaföldvár -Simontornya
-Felsőnyék -Tamási

62.Sió völgyi kerékpárút

Fajsz-Szekszárd-Sióagárd-Kölesd-Sárszentlőrinc-
Simontornya-Tolnanémedi-Siófok

74.Kaposmente kerékpárút

Kaposvár-Taszár-Dombóvár-Kurd-Hőgyész

72.Külső-somogyi kerékpárút

Szántód- Köröshegy-Tamási-Hőgyész-
Bonyhád-Mecseknádasd-Pécsvárad

SOLT

FAJSZ

SIÓFOK

SZÁNTÓD

KAPOSVÁR

(OTrT javaslat)

Kaposvár-Taszár-Dombóvár-Tamási

(Tolna Megyei Közgyűlés javaslata)

6.Alsó-Dunamente kerékpárút
Euro Velo

Budapest-Mohács

MOHÁCS

BUDAPEST

PÉCSVÁRAD

Solt-Dunaföldvár -Simontornya
-Tolnanémedi-Tamási

(OTrT javaslat)

(Tolna Megyei Közgyűlés javaslata)



 

10. számú melléklet 
 
 

A Vidékfejlesztési Program 1.0 változatára adott észrevételek 
 

 
Általános észrevételek 
 
1. Az 1.0-ás változat nem alkalmas még arra, hogy konkrét tartalmi és szakmai 

észrevételeket tehessünk, mert az általános fejezetrészek nem kellőképpen 
részletezik a konkrét fejlesztési elképzeléseket a 2014-2020 időszakra a 
vidékfejlesztés területén. 

2. A prioritások megfogalmazása néhány esetben nincs teljesen összhangban a 
hozzá tartozó intézkedésekkel. 

3. Bár a 4. és az 5. prioritás is foglalkozik agrár-környezetvédelemmel és 
klímaváltozással, a víztározás és öntözés kérdése csak érintőlegesen szerepel a 
két fejezetben. A vízgazdálkodás és vízrendezés mezőgazdasági szempontból 
kiemelten fontos, ezért véleményünk szerint ezzel a témakörrel önálló fejezetben 
kellene foglalkozni a VP-ben. 

4. Ugyancsak hiányoljuk az állattenyésztés és a növénytermesztés egyensúlyának 
helyreállítása céljából tervezett intézkedéseket. A beavatkozásoknak, a 
mezőgazdaságnak a GDP-hez illetve a foglalkoztatottsági szinthez való 
hozzájárulás arányának növelését, valamint a növénytermesztésen belül a 
monokultúrás termesztési technológiák irányában történt eltolódás enyhítését 
kellene elősegítenie. 

5. Véleményünk szerint a prioritásokon belül, akár a beavatkozások szintjén, akár 
horizontális szinten, az együttműködésre való ösztönzés nem jelenik meg kellő 
mértékben, habár ez sok kistermelő szinte egyetlen lehetősége a fenntartható 
gazdálkodásra. 

6. A dokumentumból nem derül ki, hogy a meghatározó, a jelentősebb 
mezőgazdasági szereplőkkel, érdekvédelmi szervezetekkel történt-e előzetes 
egyeztetés a tervezési folyamat eddigi szakaszában, ugyanakkor ez 
elengedhetetlen egy jó szakmai tervdokumentum elkészítéséhez. 














