
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
 

KÖZGYŰLÉSE 
  
 

 
Szám:  2-9/2015. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

KÉSZÜLT:  a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. június 26-i nyílt 
üléséről. 

 
 
AZ ÜLÉS HELYE:  Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1. 
 
 
AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra 
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: 
Bencze János, Fehérvári Tamás, Horváth Zoltán, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, 
Kovács János, Pirgi József, Ribányi József, Süli János, Szabó Loránd, Széles 
András, Tóthi Jánosné, Ürmös M. Attila.  
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:  
dr. Égi Csaba és Gulyás Tibor. 
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: ––  
 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA:  az ülés kezdetekor 13 fő. 
 
 
Az ülésen jelen volt dr. Ferenc Gábor megyei főjegyző és dr. Baranyai Eszter megyei 
aljegyző. 
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:  
dr. Tarnai Nikoletta, főosztályvezető a Tolna Megyei Kormányhivatal Jogi és 
Koordinációs Főosztályának vezetője.  
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NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:  
dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. 
könyvvizsgálója; dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnök és dr. 
Józan-Jilling Mihály, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 
tanácsnoka.   
 
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:  
A Tolnatáj TV munkatársai, valamint az MTI tudósítója.  
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, meghívott vendégeinket, a média 
képviselőit és a Hivatal dolgozóit. Közgyűlésünk mai ülését megnyitom.  
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem a közgyűlési 
tagokat, hogy jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. 
 
Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
 
A tervezett napirendi pontokat a kiküldött meghívó tartalmazza. Van-e valakinek 
módosító javaslata? Amennyiben nincs, az írásban megküldött napirendről fogunk 
szavazni. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
N A P I R E N D: 
 
1. Közmeghallgatás 
 
2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
5. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 

30.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke 
 

6. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról 
és adományozásáról szóló 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
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7. Önkormányzati nonprofit kft alapítása  

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

8. Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Voronyezs megyével  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

9. Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi első féléves 
tevékenységéről  
Előadó: dr. Say István, a Bizottság elnöke 
 

10. Javaslat a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
megállapodás felülvizsgálatára  
Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke 
 

11. Tájékoztató az Integrált Településfejlesztési Stratégiák véleményezéséről  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

12. A Közgyűlés tisztségviselője javadalmazásának meghatározása  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
13. Javaslat pályázat benyújtására a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli 

támogatására  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
14. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának kezdeményezése a 

Deutsche Bühne Ungarn átadásáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
Zárt ülés: 
 
15. Javaslat megyei kitüntető díjak odaítélésére  

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
A napirendi pontok tárgyalása következik.  
 
 
1. NAPIRENDI PONT 
Közmeghallgatás 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Szeretném köszönteni mindazokat, akik az 1. napirendi pont keretében meghirdetett 
Közmeghallgatásra érkeztek. Kérdezem a teremben lévőket, van-e hozzászólási 
szándék, esetleg kérdés a Közmeghallgatás keretében? Megadom a szót Szabó 
Loránd képviselő úrnak. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Közmeghallgatás témában kért 
hozzászólásom arra vonatkozik, hogy szeretném javasolni a Közgyűlésnek az őszi 
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időszakban, hogy egy napirendi pontot vegyünk fel, vagy hát, hogy készítsünk elő. A 
téma fotókkal is ábrázolva van. Úgy gondolom, tényleg közérdekű az a felvetés, amit 
teszek. A két felső fotó Dombóváron, a Kapos-hídról készült, a 611-es út hídjánál. A 
jobb oldali fotó Nyugatra néz, Kapospula irányába. Az összes többi Keleti irányba, 
Döbrököz és sorolhatnám a többi települést, hogy merre tekint, de a két felső fotó jól 
mutatja a Kapos folyó állapotát. A két vízügyi igazgatóságnak pont itt van a 
szakaszhatára. Tehát a jobboldali fotó, a nyugati rész, a pécsi vízügyi igazgatóság 
területe, míg a Kapos-hídtól a keleti rész a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
területe, és egész pontosan a szekszárdi pálya szakaszmérnökséghez tartozik. Nem 
egy polgármesterrel a környéken értekezve a helyzetről, rendkívül furcsa és érdekes 
a helyzet, hiszen a Kaposnak a folyását egy galéria erdő jelöli ki, legalábbis a mi 
járásunk területén egészen Dúzsig biztos, illetve túlnyúlva a járás területén. Hogy 
utána, Dúzs és Simontornya között mi a helyzet, azt nem vizsgáltuk. Érdeklődtünk a 
szekszárdi szakaszmérnökségnél, hogy miért létezik ez a kettős helyzet, hogy az 
egyik oldalon szinte teljesen átlátható, tiszta a folyó iránya, a másik oldalon pedig 
szabályosan be van nőve erdővé? Nyilván a pénzre hivatkoznak, de az egyik 
szakaszmérnökségnél vagy igazgatóságnál ezek szerint van pénz, a másiknál meg 
nincs. Én úgy gondolom, hogy nemcsak a Kapos folyó lehet ilyen helyzetben, hanem 
érdemes lenne talán az összes természetes vizet, vízfolyásunkat ilyen szempontból 
kicsit áttekinteni. Intézkedési jogkörünk nyilván ebben az ügyben nincs, viszont 
felhívó jellegű, vagy egyáltalán tájékozódási lehetőségünk szerintem minden további 
nélkül van. Az indokokat én most nem kezdem el mondani, azt gondolom mindenki 
jártas ebben a témában, láttuk milyen árvizek, milyen szélsőséges időjárások azok, 
amelyek szempontjából az, hogy a vízfolyásaink rendben legyenek, egy nagyon 
fontos kérdés. A Közmeghallgatáshoz szerintem jól csatlakozik ez a téma felvetés, 
persze azért itt most átmenetet képez a képviselői munkámmal, vagy munkánkkal is, 
hiszen egyben azt is javaslom, hogy ez a közérdekű felvetés kerüljön majd 
hivatalosan, valamikor ősszel, a Közgyűlés elé. Köszönöm szépen.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönjük szépen. A javaslattal kapcsolatban azt gondolom, nyitott kapukat dönget 
Képviselő úr, hiszen az SzMSz is tartalmazza annak lehetőségét, hogy akár önálló 
közgyűlési tagi előterjesztést készítsen a Közgyűlésünk számára. Ezt nyilván nem 
kérjük a Képviselő úrtól, hiszen úgy gondolom, érdemes ezt a témát körbejárni. Azt 
viszont szeretném kérni, hogy pár mondatban készítsen egy írásos anyagot a Hivatal 
dolgozói számára az előkészítéshez, és akkor valamelyik őszi ülésre ezt 
megpróbáljuk behozni. Természetesen a szakmai előkészítést egyeztetjük a vízügyi 
igazgatósággal, és őket is meghívjuk majd az ülésre.  
Van-e még valaki, aki szólni szeretne a Közmeghallgatás keretében? Megadom a 
szót Kamarás Miklós úrnak.  
 
Kamarás Miklós, Közmeghallgatás résztvevője: 
Köszönöm. Először is elnézést szeretnék kérni a Megyei Közgyűléstől, hiszen 
Önöknek ennél százszor fontosabb és komolyabb dolgokról kell tárgyalni, mintsem 
az én egyéni problémámról. Az Arany János utcában lakom, én vagyok a közös 
képviselő. Több éve húzódó dolgot nem tudok elintézni. Négy esetben már a 
Polgármester úrnál kötöttem ki, a helyi tévét, a helyi rádiót, az újságot, mindent 
kihívtam, és egyszerűen a mai napig semmi nincs az Arany János utcában. Hozzá 
nem értő emberek vagdossák ki a szebbnél szebb fákat. Hosszú viták, veszekedések 
után 2 db fát visszaültettek múlt héten. Mi ott beépítettük a padlásteret, kötelezték a 
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házat, hogy építsünk 10 db parkolót. Megépítettük a parkolót. Én nem engedtem, 
hogy úgy csinálják meg, azt mondtam, hogy amit a magyar szabvány előír. Ki kell 
menni, meg kell nézni, hány autó tört össze, ugyanis egy kis Polski méretű a parkoló. 
Egyszerűen nem találok már szavakat. Hozzá nem értő emberek irányítják itt, 
tisztelet a kivételnek, én szeretek neveket mondani, de most nem mondok. A 
műszaki osztály vezető például meghazudtolt a tévében, hogy az nem úgy van, ki 
voltak száradva a fák. Az önkormányzat annak idején nem engedte kivágatni azt a 2 
fát először, amit most ők kivágtak, mert nekünk 10 db parkolót meg kellett építeni. Itt 
azért ezekre a dolgokra oda kellene figyelni.  
A másik dolog, és amiket elmondok, az nem pénz kérdése. Nekem senki ne 
hivatkozzon arra, hogy van pénz, vagy nincs. Építettek, állítom, hogy Tolna megye 
legdrágább parkolóját megépítették egy nap alatt. Egy szombati napon, amikor már 
forrt a világ. Ezt a parkolót hétfőn föltörték, és a mai napig nincs befejezve. És ezt 
megmagyarázták, hogy igen, ez így van rendben. Én azt szeretném megkérdezni, 
hogy ezt meddig lehet csinálni, mert az emberek pénzét és közhangulatát nagyon 
bántja ez. Itt mi nem milliókról beszélünk, teszem hozzá zárójelben, az Arany János 
u. 6-8. 3 millió forinttal hozzájárult a parkolóhoz. Tessék még egy pár házat mutatni 
itt, aki 3 milliót lerakott. És úgy van lerakva, hogy nem lehet beállni. Tegnap például, 
ki kell menni megnézni, egy német rendszámú, nem azért, mert német, 
szerencsétlen beállt, nem ismerte a részt. Ráállt, leszakadt az olajkartel, tiszta olaj 
minden. Kijött a Bálint Zoltán a vagyonkezelőtől, szintén rászaladt. Azt mondta, ne is 
mondj semmit. De nem történt semmi. Ugyanakkor szedik a parkolódíjat, mert szedni 
kell. Azért álljunk már meg! 3 fát ott úgy kivágtak indokolatlanul, hogy az.. Nem 
működik. A másik dolog, aki szekszárdi, az tudja, miről beszélek. Az Arany János 
utcában vannak 100-120 éves nagyon szép élő, egészséges fák. Mit csináltak? Nem 
fogják elhinni, a fa alá ültettek egy másik fát a járdától 20 centire, hogy majdcsak 
fölszedi a járdát. Egyszerűen kabaré, ami itt megy. És nem jutok egyről a kettőre. 
Kint volt a Rezső, elmondtam neki, azt mondta igazam van. Négyszer voltam nála 
meghallgatáson. Elmentem a Polgármesteri Hivatalban a Műszaki osztályhoz, a 
városi főkertésszel akartam beszélni. Egyszerűen hozzá nem értő emberek ülnek ott. 
Bocsássa meg a világ, választások előtt mindenki jött, hogy meglesz, meglesz. A mai 
napig nincsenek leszedve a villanyoszlopról a választási táblák. Ez nem pénz 
kérdése. Egy kis odafigyelés és szervezés. Ez ugyanúgy vonatkozik az általam 
elmondottakra. Visszatérve a parkolóra, mit csináltak? A parkoló végére építettek egy 
járdát. Egy olyan széles járdát, amekkorának a parkolónak kellett volna lenni. Én 
megnéztem az ide vonatkozó szabványt, amit ők odaépítettek, az egy kiemelt 
padkaszél az autópályáknál. Ma a városokban 13 cm az előírt padkamagasság, ez 
pedig 25 cm. Nincs az az autó, hacsak nem terepjáró, ami... És az a gond, hogy 
ottmarad az olajfolt, a lakók tisztítják, hordják a homokot, de nem gömbölyű itt 
valami. Azt veszem észre, hogy bármihez nyúlunk, egyszerűen az embereknek 
elvették már a kedvét. Én arra szeretném Önöket megkérni, tudni szeretném kik a 
felelősök, mert a városi főkertész úgy beszélt velünk, nemcsak velem, mint akit 
onnan rántott ki. És a Märcz Laci meg meghazudtol, hogy a fák el voltak száradva. 
Hála Istennek, ismerve a várost, én mindenről készítettem felvétlt, sőt, mondom a 
helyi tévé egészen közelről lefilmezte a fák gyökérzetét. Persze megvágatták, nem 
engedték azt leadni, hanem azt mondták, mert parkolót szeretnének építeni. 
Mondom, 1 db parkolót a város még soha nem épített, ezután se fog.  
Elnézést, én tudom, hogy nem idevaló téma, de már nem tudtam hova elmenni.  
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Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Mindenképpen megtisztelő, hogy ezekkel a problémákkal 
felkeresett bennünket, és azt is nagyon jól érzi, hogy igazán a mi illetékességünk 
ebben a történetben nincs meg. Ez városi ügy, és biztosan tudom, hogy Ön kellően 
jártas abban, hogy tudja, a Megyei Jogú Város és a Tolna Megyei Közgyűlés között 
komoly elhatárolás van. Külön pénzek, külön feladatok, külön egyebek. Viszont jó 
felé kapizsgál szerintem ezekkel a problémákkal. Ha nem kap a városban korrekt 
választ, akkor érdemes megpróbálni a Tolna Megyei Kormányhivatalt fölkeresni azzal 
a problémájával, hogy a beadványára, kérésére, kérdésére nem kapott időben 
választ, vagy pedig nem kapott érdemben választ. Azt gondolom, hogy a fáknak, és 
az egyéb ilyen természeti környezet alakításának van egy komoly magyarországi 
hatósága, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság. Érdemes ezekhez is 
fordulni, hogy vizsgálják meg ezeket az ügyeket és próbáljanak Önnek segítséget 
nyújtan i ebben az ügyben. Más, bölcs tanácsot igazán nem tudok adni. Annyit azért 
megteszünk, illetve megteszek én személyesen, informálisan tájékoztatni fogom a 
Kormánymegbízott urat, hogy várhatóan Ön majd ezekben az ügyekben érdeklődik 
nála, és reméljük, hogy a várossal is megtalálja majd azt a hangot, amely a 
megoldáshoz vezet. Azt gondolom, hogy nemcsak Szekszárdon, hanem számos 
településen rengeteg a probléma a parkolóktól a fákon keresztül számtalan 
dologban, de én is úgy érzem, hogy minden egyes állampolgárnak joga van objektív 
és korrekt információkhoz. Akár a megoldás ügyében, akár a megoldás 
elutasításában is. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy véleményével 
megtisztelt bennünket.  
Van-e további hozzászólási szándék a Közmeghallgatás keretében? Erre jelentkezőt 
nem látok, így a Közmeghallgatást bezárom.  
 
(A Közmeghallgatásnak a Tolnai Népújság 2015. június 12-i számában 
megjelent hirdetése a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 
 
 
 
2. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdések következnek az 
előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont 
vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok 
hozzászólási szándékot sem, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal 
következik. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 21/2015. (VI. 26.) 
közgyűlési határozata a lejárt határidejű 
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közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
12/2015. (IV. 30.), 13/2015. (IV. 30.), 16/2015. (IV. 
30.) és a 20/2015. (IV. 30.) lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
 
 
3. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az anyagot valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Mivel 
dr. Égi Csaba bizottsági elnök úr nem tud részt venni mai Közgyűlésünkön, a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetésével Széles András képviselő urat bízta 
meg. Kérdezem a Képviselő urat, milyen döntések születtek a bizottsági üléseken?  
 
Széles András, a Bizottság tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a rendelettervezet elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 2 tartózkodás mellett támogatja a 
rendelettervezet elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Printz János könyvvizsgáló 
urat. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót Könyvvizsgáló 
úrnak. Tessék. 
 
dr. Printz János, könyvvizsgáló: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Csak nagyon röviden, csatlakoznék az 
előterjesztéshez. Könyvvizsgálói megbízásunk keretében természetesen ezúttal is 
megvizsgáltuk a költségvetés módosítására tett javaslatot. Az ehhez kapcsolódó 
előzetes hatásvizsgálati lap kiemeli, hogy a költségvetési rendelet módsítását 
jogszabályi előírás teszi indokolttá. Erre is figyelemmel vizsgáltuk az előterjesztés 
megalapozottságát, szakmai tartalmát. Minden tekintetben megfelelőnek tartottuk, 
észrevételt nem teszünk hozzá. Minderről írásban is készítettünk egy tájékoztató 
jelentést. Köszönöm szépen.  
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Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen. A kérdésem konkrét lenne, és valószínű, hogy a pénzügyi osztály 
vezetőjének a segítségét is kérném, vagy kérnünk kell. A kiadási oldalon a 4. 
fejezetnél a 3. tétel a Tolna Megye Sportszövetségek Szövetségét 4 millió forinttal 
támogatjuk. Erre vonatkozólag szeretnék kérdezni, hogy módszertanilag, vagy 
tartalmában hogy történik ez a támogatás? Megszavaztuk, átadtuk, ők beszámolnak-
e a felhasználásról? Mi lesz a pénz sorsa? Erre vonatkozik a kérdésem.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. A válaszadáshoz megadom a szót Kőfalvi Arankának, a Pénzügyi osztály 
vezetőjének.  
 
Kőfalvi Aranka, a Pénzügyi osztály vezetője 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! A Sportszövetségek Szövetségével 
feladatátvállalási szerződése van a Tolna Megyei Önkormányzatnak. A sporttörvény 
alapján látnak el olyan adminisztratív és egyéb feladatokat, amit a törvény a Megyei 
Önkormányzathoz rendel. Erre biztosítjuk évente, általában ezt a 4 millió forintnak 
megfelelő összeget. Erről ők elszámolással tartoznak, tehát ugyanolyan támogatási 
szerződést kötünk az éves összegről, mint bármely más civil szervezettel. Az 
elszámolási határidőben tételes számlakimutatást hoznak be, hogy mire használták 
fel a támogatást. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Annyit szeretnék kérni, hogy a tavalyi és a tavaly előtti (2013-2014.) évről ha 
kaphatnék írásban egy nagyon rövid tájékoztatót a beszámolójukról. Köszönöm 
szépen.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Természetesen, köszönöm. 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 8 igen szavazattal, 4 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 7/2015. (VI.26.) 
önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A 7/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét 
képezi.) 
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4. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az anyagot valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. 
Széles András képviselő urat kérem, hogy ismertesse a Jogi és Ügyrendi, valamint a 
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét.  
 
Széles András, a Bizottság tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a rendelettervezet elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatja a 
rendelettervezet elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem 
látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja:  
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A javaslatom az, hogy 
kezdjük el megtárgyalni az SzMSz-t, de ma ne döntsön a tisztelt Közgyűlés az 
SzMSz-ről, mert úgy gondolom, ha ezt ilyen formában elfogadjuk, akkor nagy 
valószínűséggel egy törvényességi eljárást is a nyakunkba rakhatunk, ami szerintem 
nem célja a Közgyűlésnek. Átnéztük kollégáimmal az SzMSz-t, egy darabig 
eljutottunk, aztán mondtam nekik, hogy hagyják abba, mert nem az ő feladatuk, hogy 
ilyen formában teljes egészében a hibákra fölhívják a figyelmet.  
Ezt követően a képviselő felolvasással ismertette észrevételeit.  
Nem szeretném folytatni a sort. Úgy gondolom, nem kell ezzel kapkodni, én 
javaslom, hogy egy következő ülésre ezeket a hibákat, meg a többit, amit még el se 
kezdtem sorolni, tekintsük át és javítsuk.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A válaszadáshoz megadom a szót a Főjegyző úrnak.  
 
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: 
Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az elmondott 
véleménnyel kapcsolatban azt gondolom, hogy várjuk meg a Kormányhivatal 
álláspontját. Ahogy felsorolta az észrevételeit, azzal kapcsolatban az lenne a 
kérdésem Önhöz, van-e valami tartalmi, érdemi hiba, mert mind ilyen jogszabály-
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szerkesztési problémákat vetett fel. Tartalmi hiba van-e, hogy korlátoztuk az ellenzék 
jogait, vagy bárminemű olyan érdemi módosítása vagy véleménye lenne a tervezettel 
kapcsolatban, amit kifogásol, mert ilyet nem hallottam, csak jogszabály-szerkesztési 
problémát vetett fel. Nyilvánvalóan a Kormányhivatal vizsgálni fogja majd a 
rendelettervezetet. Amennyiben kifogást talál, vagy problémát az Ön által felsorolt, 
hangsúlyozom, alaki jogszabály-szerkesztési problémákat sorolt fel, ha ilyet talál, 
akkor természetesen majd tesz törvényességi észrevételt, és akkor vissza fogjuk 
hozni, kollégáimmal át fogjuk dolgozni a rendeletet. Én semmi olyan jogszabályba 
ütközést nem észleltem, amit Ön elmondott, hanem igazából egy szerkezeti, alaki 
problémákat sorolt fel. Azt gondolom, hogy ezzel a tartalommal el lehet fogadni a 
rendeletet. Várjuk meg a végső szót a Kormányhivataltól. Köszönöm.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja:  
Mivel Főjegyző úr megszólíttatott, ebből a szempontból kérem ezt a hozzászólási 
lehetőséget. Én az SzMSz-nek nem találtam sehol olyan rendelkezését, amely a 
képviselői hozzászólást tartalmi vonatkozásban korlátozná le. Úgy gondolom, ha én 
szakmailag fölkészültem, azt lehet, hogy Ön rosszallóan, vagy kritikaként éli meg, de 
ha formai, szerkesztési hibákra is fölhívja egy képviselő a figyelmet, én úgy 
gondolom, az vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze. Tartalmihoz is hozzá tudok szólni. 
Örülök, hogy a korábban jelzett kifogásaim részben beépültek, illetve 
egyértelműsítették az SzMSz-t. Nyilván a szómegvonás, meg egyéb ilyen dolgokkal 
nem nagyon tudok egyetérteni, de ezt majd a szavazásomban fogom kifejteni, nem 
akartam erre külön kitérni. Nem szerettem volna a mai napot, szép péntek 
délelőttünk van, megmételyezni ilyen jellegű vitákkal. Én ezt szakmai 
hozzászólásnak gondolom, és tényleg segítő szándékból mondtam ezeket. Nem 
akarom untatni a többieket, mert tényleg jogszabályi problémák vannak ezzel az 
SzMSz-szel, hogy most ők ezt hallgassák, hogy itt paragrafus, ott paragrafus. Ez a 
csomag, amit elmondtam, szerintem bőven elég arra, hogy átgondoljuk, hogy 
szabad-e ezt így elfogadni most.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Azt gondolom, hogy kellő idő és kellő türelem volt ahhoz, hogy ezt a 
szervezeti és működési szabályzatot a jogi osztályunk előkészítse. Én mindenképpen 
szeretném azt elérni, hogy erről az SzMSz javaslatról történjen most szavazás. Én is 
azt gondolom, hogy a Kormányhivatalnak lesz lehetősége arra, hogy az esetleges 
problémáit fölvesse, amelyeket természetesen vissza fogunk hozni és ismét a 
Közgyűlés elé fogunk tárni. Várhatóan az SzMSz, mint olyan alapdokumentum, ami a 
működésünket biztosítja, még több alkalommal előkerülhet az elkövetkező években, 
tehát nem egy kőbe vésett dologról van szó. Én emellett természetesen örülök, hogy 
a képviselők hasznos javaslataikkal, véleményükkel segítik a munkánkat, legyen ez 
formai vagy tartalmi. Természetesen állunk elébe és a viták során megpróbáljuk az 
álláspontjainkat közelebb hozni egymáshoz.  
Tisztelt Közgyűlés! Nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a 
napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, az előterjesztés szerinti 
rendelettervezetről most szavazzanak! 
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Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 8/2015. (VI.26.) 
önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(A 8/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét 
képezi.) 
 
 
 
5. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A napirendi pont előterjesztője az Alelnök úr, átadom neki a szót. 
 
Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke: 
Köszönöm. Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot valamennyi 
bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Széles András képviselő urat 
kérem, hogy ismertesse a Jogi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési és 
Koordinációs Bizottság véleményét.  
 
Széles András, a Bizottság tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Mindkét bizottság egyhangúlag támogatja a 
rendelettervezet elfogadását. 
 
Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke: 
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatja a 
rendelettervezet elfogadását.  
 
Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem 
látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi 
pont vitáját. Felkérem Elnök urat, tegye fel szavazásra a napirendi pontot.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Rendeletalkotás következik. Kérem, az előterjesztés szerinti 
rendelettervezetről most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 9/2015. (VI.26.) 
önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 
9/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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(A 9/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét 
képezi.) 
 
 
 
6. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és 
adományozásáról szóló 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot valamennyi 
bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Széles András képviselő urat 
kérem, hogy ismertesse a Jogi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési és 
Koordinációs Bizottság véleményét.  
 
Széles András, a Bizottság tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Mindkét bizottság egyhangúlag támogatja a 
rendelettervezet elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a 
rendelettervezet elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem 
látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a 
napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, az előterjesztés szerinti 
rendelettervezetről most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 10/2015. (VI.26.) 
önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak 
alapításáról és adományozásáról szóló 8/1993. (VII.4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  
 
 
7. NAPIRENDI PONT 
Önkormányzati nonprofit kft alapítása  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztéshez helyszíni kiosztással minden Képviselőtársam kapott egy 
pontosított határozati javaslatot. Kérem, hogy ezt tekintsék majd eredeti 
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előterjesztésnek. Az anyagot valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk 
következik. Széles András képviselő urat kérem, hogy ismertesse a Jogi és 
Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét.  
 
Széles András, a Bizottság tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Mindkét bizottság egyhangúlag, egyik 5 igen, a 
másik 8 igen szavazattal támogatja az anyag elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatja az 
anyag elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok 
kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen. A múltkori Közgyűlés óta a véleményem nem változott, szerintem 
egy ilyen nonprofit kft alapítása ebben a keszekusza helyzetben nem időszerű, 
elhamarkodott. Mutatja ezt az is, hogy a múlt héten megjelent a 272/2014-es 
kormányrendelet módosítása, ami azért az önkormányzatok számára nem kis 
hátrányt, illetve problémahalmazt vet fel. Úgy gondolom, hogy a járások, a járási 
székhelyek ezeket a jellegű feladatokat sokkal hatékonyabban és szervezettebb 
módon el fogják tudni látni. Ha járási, kistérségi szinteken alakulnak ilyen jellegű 
cégek, a mostani jogszabály változáshoz kapcsolódóan, akkor annak van értelme, 
szerintem egy megyei szintűnek ilyen formában nincs. A napirendi ponttal 
kapcsolatban szeretném azt kérni, én az egész napirendi ponttal alapjában nem 
értek egyet, viszont szeretném, ha a Közgyűlés külön szavazna az ügyvezető 
személyéről. Merthogy szeretném kifejezni támogatásomat, szakmailag felkészültnek 
és támogatandónak vélem az ügyvezető urat. Illetve módosítólag, és 
megfontolásképpen teszem föl azt a kérdést, hogy a felügyelő bizottság tagjai biztos, 
hogy jó-e, ha díjazás nélkül látják el ezt a feladatot. Abból az apropóból kérdezem, 
hogy azért a társasági törvény elég komoly felelősséget ró most már a felügyelő 
bizottsági tagokra. Hiszen egy felügyelő bizottsági tag teljes körűen a saját 
vagyonával felel azért, ha nem jogszerűen, és nem teljes körűen látja el ezt a 
feladatát. Én tudom, hogy a mai politikai közegben szokás az ilyen jellegű 
díjazásokat pénzgyarapítás, vagy zsebgyarapítás, meg pénzlenyúlás, stb-nek 
gondolni, én nem ezen a párton vagyok. Én úgy gondolom, hogy felelősséget 
személyekre csak akkor tudunk rátestálni, ha annak valamiféle, akár jelképes, de 
valamilyen díjazásos ellentételezése van. Hogy az adott illető csinál-e valamit azzal a 
pénzzel, fölajánlja, nem ajánlja, az már egy másik dolog. Én tiszteletteljesen azt 
kérném, hogy gondoljuk meg, hogy az elnök és két tag vonatkozásában valamekkora 
díjazást odarakunk-e. Mert ha netán, nem velük, de bármikor baj van, arra a 
legkönnyebb hivatkozni, hogy kvázi társadalmi munkában láttam el, nem is tudtam 
odafigyelni, nem is nagyon érdekelt, időm se volt rá, stb. Úgy gondolom, ha valami 
tiszteletdíj van, akkor lehet követelni, hogy ott legyenek a felügyelő bizottsági 
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üléseken, nézzék át az adott ügyeket. Szeretném javasolni egy 30 és 15-15 ezer 
forintos tiszteletdíjat a felügyelő bizottság elnöke és tagjai részére.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Megadom a szót Széles András képviselő úrnak. 
 
Széles András, a Közgyűlés tagja: 
Képviselő úr előadta, hogy a múltkori Közgyűléshez képest nem változott a 
véleménye. Most a frakció nevében tudnám mondani, hogy a frakció véleménye sem 
változott, tehát ebben kvittek vagyunk, ezért is van itt ez a napirendi pont az asztalon. 
A második felvetésére pedig azt mondom a Képviselő úrnak, hogy mi nyilvánvalóan 
ezt a felkérést, amikor megkaptuk, hogy idekerüljünk ebbe a határozati javaslatba, 
akkor erről tárgyaltunk. Most nincs itt dr. Égi Csaba elnök úr, de talán kollégám 
nevében is tudom mondani, hogy mi ezt így elfogadtuk, és ez nem azt jelenti, hogy 
bármikor hivatkozási alap lenne, hogy ne dolgozzunk normálisan. Nyilvánvalóan 
tisztában vagyunk azzal, hogy egy felügyelő bizottsági tagnak mi a dolga, vagy akár 
az elnöknek. Megértem a javaslatát, de pontosan azért, mert gyakorlatilag ennyivel 
ez a cég megalakul, mi ezt időszerűnek tartjuk, és ha majd egyszer a cég működése 
kapcsán, az ügyvezető díjazása, feladata és egyéb kapcsán változtatni kell, akkor 
újra tudjuk tárgyalni. Köszönöm. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Megadom a szót Ribányi József alelnök úrnak.  
 
Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke: 
Azt gondolom, mi a Megyei Közgyűlés vagyunk, és azt gondolom, hogy nekünk 
feladatunk, hogy ne csak járásokban gondolkodjunk, hanem a járásokat 
megpróbáljuk úgy egymáshoz integrálni és olyan fejlesztéseket generálni, amik 
ténylegesen összekapcsolódnak. Nekünk, a megyének alapvető feladatunk az, hogy 
egy olyan céget hozzunk létre, ami ezt az egész sakktáblát fölülről látja. Ezt a 
sakktáblát hívjuk Tolna megyének, és olyan kapcsolódási pontokat próbáljunk 
összerakni, amik tényleg egymást erősítik. A járási töredezettséget csak mi fogjuk 
tudni mindenképpen feloldani. Képviselő úr bizonyára emlékszik arra a kerékpárút 
projektre, amit mi Tamásiból elindítottunk, és nagyon örülünk neki, hogy Dombóvár 
végre észrevette, így 8 év után, hogy Tamási kerékpár utat épít Dombóvár irányába, 
és talán a dombóváriak is majd fogják ezt folytatni. Az előző 8 évben ez elmaradt, 
talán most majd ebben a ciklusban. Azt gondolom, hogy ehhez megfelelő felület a 
Tolna megyei Területfejlesztési osztály, akik hacsak ilyen projektet nézünk, mint 
kerékpár utat, fölülről látja, és integrálni tudja az egyes projekteket a megyét 
végigjárva. Aki tisztában van a megyének a kapacitásaival, nagyon jól látja azt, hogy 
109 település van a megyében, amiből 1 Megyei Jogú Város, és kb. 5000 fő fölötti 8 
db van, azaz 101 olyan település van, akiről nekünk kell gondoskodni, akiknek 
nekünk kell utat mutatni úgy, hogy hogyan lehet olyan unikális területeket találni 
abban a lokalitásban, amivel ők előre tudnak menni. Mindenképpen lehetőség ez a 
cég, ezt létre kell hoznunk. Ki tudjuk szolgálni majd ezeket a településeket, és úgy 
tudjuk majd őket megfelelő irányba terelgetni, hogy a bevételeiket növeljék az ott 
lakók, a kiadásaikat csökkentsék. Az ott lakók kényelmi és komfort fokozatát 
mindenképpen megfelelő szintre tudják emelni, hogy a településeken az emberek ott 
maradjanak, és ne kelljen nekik elköltözni. Ehhez csak életképes programok és 
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projektek jók, ehhez pedig az kell, hogy fölülről lássuk az erdőt. Köszönöm szépen, 
Elnök úr.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Tisztelt Alelnök Úr! Minden tiszteletem az Öné. Ha ezt a beszédet elmondta volna a 
Megyei Tanács ülésén 25 évvel ezelőtt, még szerintem meg is tapsoltam volna. De 
azért Ön, mint a Régiók Bizottságának a… 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Képviselő úr, bocsásson meg, szeretném figyelmeztetni, hogy a téma nem egymás 
minősítése jelen pillanatban, hanem a téma jelen esetben a nonprofit kft 
megalapítása. Szeretném megkérni Önt, hogy legyen kedves tartózkodjon attól, hogy 
Képviselőtársait, vagy az Alelnök urat, vagy bárkit minősítsen. Nagy tisztelettel 
figyeljük a véleményét, visszaadom a szót.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Akkor szeretnék visszakérdezni, Elnök úr hogy a most elmondott kis performanszát 
az SzMSz melyik jogszabályára hivatkozva tette meg? Mert úgy gondolom, ha itt egy 
ilyen túlzásokba esett politikai felszólalást hallhattunk, akkor kellőképpen 
kiszínezhetem, és cinikussá tehetem a válaszomat. Pontosan erősítve azt, hogy amit 
Alelnök úr mondott, az a mai világban… 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Képviselő úr, meg fogom vonni a szót, mert ismét nem a tárgyról beszélt. 
 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
De milyen jogon? 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Olyan jogon, hogy én vezetem az ülést.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
De mondja meg, az SzMSz-nek melyik paragrafusa alapján teszi, ahogy az előbb is 
kértem, hogy vonatkoztasson el arról… 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Képviselő úr. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Elmondhatom szerintem a véleményemet. És ha az a véleményem, hogy ez a 
beszéd, amit az Alelnök úr mondott, egy 25 évvel ezelőtti lejárt lemez, mert ez egy 
politikai központi tervezést vetít előre, azt gondolom, ez egy nagyon jó hasonlat. 
Miért nem lehet egy Közgyűlésben hasonlatot elmondani? Főleg azért, ezt már 
sokszor elmondtam, mert nem francia kisasszonyok teázgatásáról, hanem egy 
politikai testületről beszélünk. Tehát szeretném elmondani, hogy az, hogy az a 
vélemény, az a látásmód, hogy Önök fölülről akarják irányítani a járásokat, és itt 101 
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elesett kistelepülésről van Önök szerint szó, akiknek fogalmuk sincs az Alelnök úr 
szerint, hogy mit kéne csinálni, és majd mi adjuk a mankót, adjuk majd a terveket, 
adjuk a közbeszerzést.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Képviselő úr, letelt a 2 perce. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
De közbeszólt és annyival hadd mondjam tovább. Adjuk a közbeszerzést, és adjuk a 
cégeket, úgy gondolom, ez egy központosítási irányzat, ezt szerintem nem érdemes 
támogatni.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Ismételten szeretném jelezni Önnek, hogy én nem beleszóltam, hanem ha ez Önnek 
nem világos, az ülést én vezetem. Én figyelmeztettem, beleszóltam igen, 
figyelmeztettem arra, hogy ne térjen el a tárgytól, és ne a minősítésekkel 
foglalkozzon.  
Kedves Képviselő úr, én végighallgattam Önt. Kimehetünk a folyosóra és 
folytathatjuk ezt a beszélgetést ilyen stílusban, de azt gondolom, ez nem méltó a 
Tolna Megyei Közgyűlés üléseihez. Szeretném ismételten fölkérni, hogy próbálja 
betartani az emberi együttműködés szabályait, és az SzMSz vonatkozó 
rendelkezéseit. 
Ügyrendi hozzászóláshoz megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm. Azért a történeti hűséghez az tartozik, hogy Ön beszélt bele az én 
felszólalásomba, és kértem, hogy SzMSz szerint nevezze meg pontosan azt a 
jogszabályt… 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Képviselő úr, szeretném jelezni, hogy ügyrendi hozzászólásban ügyrendi javaslatot 
kell megnevezni.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Ügyrendben kérem, hogy nevezze meg azt a jogszabályt…. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Megvontam a szót, jelzem. Mi az ügyrendi javaslata? 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Az, hogy kérem a jogszabály megnevezését. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az ügyrendi javaslatot egyébként úgy kell előterjeszteni, hogy elmondja a javaslatot, 
és utána három mondatban indokolja. Ön elkezdett megint egész másról beszélni. 
Képviselő úr, folytathatjuk ezt ítéletnapig, de szerintem teljes mértékben felesleges.  
Ismételten megadom a szót ügyrendi hozzászóláshoz Szabó Loránd képviselő úrnak.  
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Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Véleményem szerint Ön nem az SzMSz szerint vonta meg tőlem a szót, illetve szólt 
közbe a hozzászólásom alatt, ezért kérem ügyrendben, hogy nevezze meg az 
SzMSz-nek azt a pontját, amely alapján úgy gondolja, hogy Önnek ehhez, mint 
megyei közgyűlési tag, ugyanolyan szintű tag, mint én, joga van.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Nem vontam meg a szót képviselő úr, hanem figyelmeztettem arra, hogy ne térjen el 
a tárgytól. Kettő, második alkalommal, amikor az Ön beszédébe beleszóltam, az 
időkeretét kimerítette, és arra figyelmeztettem. Lezártnak tekintem ezt a vitát.  
Tisztelt Közgyűlés! Nem látok további hozzászólási szándékot, én még zárásként 
annyit el szeretnék mondani a tartalmi felvetésekkel kapcsolatban, hogy azt 
gondolom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat azt a gondolatát, hogy szeretne egy 
ilyen önkormányzati céget, amely a területfejlesztési operatív program feladatiban 
részesülhet, és ezt meg szeretné alapítani, ezzel egy előrelátó döntést hoz majd a 
mai nap folyamán. Hiszen esetlegesen, amikor elérkezik a pillanat, hogy olyan 
pályázatot ír ki a kiíró, amely netalántán csak olyan szervezettel látható el, mint a fent 
említett nonprofit kft, és ha akkor nem lesz, akkor nyilvánvalóan jogosan tennék a 
kifogásokat mind a választópolgárok, mind az ellenzék tagjai, de akár a képviselőink 
is, hogy vajon miért nem alapítottunk egy ilyen nonprofit kft-t. Mi úgy gondoljuk, hogy 
előrelátóak leszünk, és meg kívánjuk alapítani ezt a kft-t. Az, hogy ez a kft jelen 
pillanatban holnap, holnapután, nem látszik, hogy most feladatot kap, ezt aláírom és 
elfogadom. Ezzel nincs semmi gond, hiszen várhatóan az ősz elején indulnak meg a 
pályázatok kiírásai, illetve a pályázatok meghirdetése. Azt gondolom az, hogy ennek 
a szervezetnek, tehát ennek a nonprofit kft-nek milyen vezetési struktúráját alakítjuk 
ki, az nyilván véleményezhető, és ezeknek a személyeknek a honoráriuma, illetve a 
megállapított díjazása is véleményezhető. Ha az Ön konkrét javaslatát a felügyelő 
bizottsággal kapcsolatban említem, akkor ez az összeg, ami jelen pillanatban nulla 
forint, akkor ez elfogadható. Természetesen, ha a feladatok mértéke a nonprofit kft 
esetében oly mértékben nő, akkor visszatérhetünk rá, és bármelyik Közgyűlésünkön 
ezen a felügyelő bizottsági díjazáson változtatni tudunk.  
Arra szeretnék viszont visszakérdezni, mivel volt két javaslata, az egyik az, hogy az 
ügyvezető személyéről szóló szavazás legyen külön, ezt ügyrendinek tekinti, erről 
szavaztassak? Szerintem annak minősül, mert a szavazás módját érinti. A másik, 
hogy fenntartja-e továbbra is a felügyelő bizottságnak javasolt 30, illetve 15-15 ezer 
forintos havi térítést? Ez viszont már módosítás, természetesen.  
Van-e más javaslata valakinek? Amennyiben nincs, lezárom a napirendi pont vitáját. 
Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy először 
Szabó Loránd képviselő úr ügyrendi javaslatáról fogunk szavazni, miszerint az 
ügyvezető személyéről külön szavazzunk. Én, mint előterjesztő ezt nem támogatom. 
Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 2 igen szavazattal, 7 nem 
szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett Szabó Loránd képviselő úr ügyrendi 
javaslatát elutasította.  
 
 
Ezt követően Szabó Loránd képviselő úr módosító javaslatáról fogunk szavazni, mely 
arról szól, hogy a felügyelő bizottsági tagoknak, az elnöknek 30 ezer forint, a 
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tagoknak 15-15 ezer forint díjazásban részesüljenek. Előterjesztőként ezt az 
indítványt sem támogatom. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 1 igen szavazattal, 10 nem 
szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett Szabó Loránd képviselő úr módosító 
javaslatát elutasította.  
 
 
Ezek után az eredeti határozati javaslatról fogunk szavazni. Kérem, most 
szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 nem 
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 22/2015. (VI. 26.) 
közgyűlési határozata az önkormányzati 
nonprofit kft. (Tolnáért – Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) 
megalapításáról és alapító okiratának 
elfogadásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése akként 

határozott, hogy kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű 
társaságot kíván alapítani.  
 

2. A Közgyűlés a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű 
társaság alapító okiratát a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja. 
 

3. A Közgyűlés a Tolnáért – Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. első 
ügyvezetőjének Bán Róbert 7030 Paks Táncsics 
Mihály utca 6. szám alatti lakost választja meg 
határozatlan időtartamra; megbízási díját havi 
bruttó 50 000 Ft-ban állapítja meg.  
 

4. A Közgyűlés a Tolnáért – Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsága tagjainak – 5 éves határozott 
időtartamra – dr. Égi Csabát, Széles Andrást és 
Pirgi Józsefet választja meg. A felügyelőbizottság 
tagjai feladatukat díjazás nélkül végzik. 
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5.  A Közgyűlés a Tolnáért – Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálójának – 5 éves határozott 
időtartamra – a BRAIN-AUDIT Pénzügyi 
Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft-t választja 
(székhely: 7100 Szekszárd, Újfalussy u. 11., 
képviselője: dr. Póla Zoltán bejegyzett 
könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004880). 
 

6. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat által 
ellátandó feladatok közül közhasznúsági 
szerződést köt a Tolnáért – Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-vel az 
alábbi közhasznú feladatok ellátására: 
a. Tolna megye gazdaságának és 

foglalkoztatásának fellendítése érdekében 
gazdaságfejlesztési, befektetésösztönző 
tevékenység ellátása az alapító által átadott 
feladat formájában. (A területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény 11.§ (1) bek. bg,) 

b. Tolna megye területén az ipari parkok és 
szabad vállalkozási zónák tevékenységének 
és az Önkormányzatok, valamint gazdasági 
szerveztek fejlesztési elképzeléseinek a 
megye gazdasági szereplőivel együttműködve 
történő koordinálása az alapító által átadott 
feladat formában. (A területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény 11.§ (1) bek. ce,) 

c. A helyi akciócsoportok a közösségvezérelt 
helyi fejlesztésben érintett szervezetek 
munkaszervezeti feladatainak ellátása az 
alapító által átadott feladat formában. (A 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény 13.§. e,) 

d. Részvétel a vidékfejlesztési stratégiák és 
akciók kialakítása és végrehajtása során a 
helyi akciócsoportok és közösségvezérelt 
helyi fejlesztésben érintett szervezetek 
tevékenységében. (A területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény 13.§ f,) 
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7. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a 
Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési 
Közhasznú Nonprofit Kft. közötti, 6. pontban 
foglalt feladatok ellátására vonatkozó 
közhasznúsági szerződés végleges tartalmának 
jóváhagyására és aláírására felhatalmazza a 
Közgyűlés elnökét. 
 

8. A Közgyűlés az alapításhoz szükséges 3.000.000 
Ft törzstőkét 2015. évi költségvetésében biztosítja.  
 

9. A Közgyűlés a közhasznúsági feladatok ellátására 
fordítandó költségvetési forrást az éves 
költségvetési rendeletében biztosítja.  
 

10. A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az 
alapításhoz és a működés megkezdéséhez 
szükséges okiratok és dokumentumok végleges 
tartalmának jóváhagyására és aláírására. 
 

Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
(A 22/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. számú 
mellékletét képezi.) 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Ügyrendi hozzászóláshoz megadom a szót Főjegyző úrnak.  
 
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: 
Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Az utolsó rendelet elfogadására vonatkozóan egy 
jelzéssel szeretnék élni. A rendelet szövege tartalmazott egy hatálybalépés napját, 
és egy arra vonatkozó időpontot, egy órát. Ez nem került kiegészítésre. Javaslom a 
tisztelt Közgyűlésnek és Elnök úrnak, hogy ezt a rendeletet ismét szavazásra 
bocsássa, és egészítsék ki a rendelet módosításának 4.§-t egy órával. Ezt javaslom 
11:00 órában megállapítani.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Még egyszer hangsúlyozom, a kitüntető díjakról szóló rendeletünkben 
elfelejtkeztünk egy időpontot megszavaztatni. A 4.§-ban található ez, ami úgy szól, 
hogy „Ezen rendelet a kihirdetés napján 11:00 órakor lép hatályba.”  
Tisztelt Képviselőtársaim! Ismételten szavazásra bocsátom a kitüntető díjakról szóló 
rendeletünk módosításáról szóló rendeletet azzal, hogy egészüljön ki a hatályba 
lépés pontos időpontjával. Kérem, most szavazzanak! 
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Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a rendeletet a hatályba lépés 
időpontjával kiegészítve elfogadta.  
 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 10/2015. (VI.26.) 
önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak 
alapításáról és adományozásáról szóló 8/1993. (VII.4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  
 
(A 10/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét 
képezi.) 
 
 
 
8. NAPIRENDI PONT 
Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Voronyezs megyével  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot valamennyi 
bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Széles András képviselő urat 
kérem, hogy ismertesse a Jogi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési és 
Koordinációs Bizottság véleményét.  
 
Széles András, a Bizottság tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Mindkét bizottság egyhangúlag támogatja a 
javaslat elfogadását, és mindkét bizottság megköszöni Paks Polgármesterének 
közreműködését.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a 
javaslat elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok 
kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Széles András képviselő úrnak. 
 
Széles András, a Közgyűlés tagja: 
A bizottsági munka során elhangzott, azaz fontos, hogy ez a javaslat reményeink 
szerint nem azon megyei kapcsolatok közé fog tartozni, mint azért ezt mindenki tudja 
itt a Közgyűlés tagjai közül, hogy van kettő, ami gyakorlatilag már a protokoll 
minimumát tartalmazza. Egy direkt, és sokkal konkrétabb együttműködésre van 
kilátás, úgyhogy ebben kérjük majd továbbra is Polgármester úr katalizátor szerepét, 
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valamint mi is lássuk el azt a szerepet, hogy ezt tényleg gyümölcsöző kapcsolattá 
alakítsuk. Köszönöm.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont 
vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 23/2015. (VI. 26.) 
közgyűlési határozata Tolna megye 
(Magyarország) és Voronyezs megye 
(Oroszországi Föderáció) közötti együttműködési 
megállapodás megkötése tárgyában: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

egyetért a Tolna megye (Magyarország) és 
Voronyezs megye (Oroszországi Föderáció) közti 
partnerkapcsolat létrehozásával.  

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

felhatalmazza Elnökét, hogy az oroszországi 
Voronyezs megyével a határozat mellékletét 
képező tartalommal kötendő együttműködési 
megállapodást az orosz partner által jelzett helyen 
és időpontban aláírja.  

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2015. december 31. 

 
(A 23/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 7. számú 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
9. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi első féléves tevékenységéről  
Előadó: dr. Say István, a Bizottság elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Say Istvánt, a Tolna Megyei 
Értéktár Bizottság elnökét. Az anyagot két bizottságunk tárgyalta, az ő 
állásfoglalásuk következik. Széles András képviselő urat kérem, hogy ismertesse a 
Jogi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét.  
 
Széles András, a Bizottság tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Mindkét bizottság egyhangúlag, a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, és mivel Elnök úr nem kívánt részt venni a 
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szavazásban, a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. Ezúton kérjük majd Elnök urat a 
mai nap pontos számának előadására, ő érti a felhívásomat, úgyhogy a bizottsági 
tárgyalás során előjött az, hogy van értelme ennek a munkának, mert folyamatosan 
változik. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Kérdezem Elnök urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Amennyiben 
igen, megadom a szót. Tessék.  
 
dr. Say István, a Bizottság elnöke: 
Köszönöm a szót, Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Elnézést, hogy még 
néhány percre igénybe veszem a türelmüket, de hadd mondjam mindjárt az elején, 
hogy a magam, a bizottság, sőt, rajtunk keresztül a települési bizottságok nevében is 
meg kell köszönnünk azt az érdemi és nem pusztán formális hozzáállását mind a 
tisztségviselőknek, mind a Közgyűlésnek és bizottságainak, amiben részesítenek 
minket, illetve mindenek előtt a Hivatal támogató és nagyon alapos munkáját. Nem 
hibák keletkeztek, egy majd az is lesz a szövegben, hanem az élet túl gyorsan halad. 
Az említett minisztériumi pályázat eredményeképpen annyira felgyorsult az idő, hogy 
csak az elmúlt 2-3 hétben tucatnyi helyi értéktár bizottság alakult. Ennek alapján kell 
módosítani a szövegen. A 2. oldalon az A) rész utolsó bekezdésében az szerepel, 
hogy 22 helyett 34 településen működik értéktár bizottság, ami egyharmad. Ez 37-re 
javítandó, és több mint egyharmadra, tehát csak az elmúlt 2-3 napban 3 újabb 
bizottság alakult meg. Hasonlóan javítandó a 3. oldalon a D) rész első bekezdésében 
4 külön füzetről ír az anyag. Ez 5-re javítandó. Ennek azaz oka, hogy előteremtődött 
a forrás egy 5. füzetre, hogy mindazok a bizottságok és értékeik, amelyek frissek, ne 
maradjanak ki ebből a kiadványsorozatból. Ezen a helyen is szeretném megköszönni 
Süli úrnak és a paksi önkormányzatnak, hogy 1,5 millió forintos támogatásával az 5. 
kötet megjelenését a minisztérium 4 kötetével egyidejűleg lehetővé teszi Paks és 
járása számára.  
Csak informális tájékoztatásként mondom, hogy a minisztériumhoz benyújtott, az 
első részről szóló beszámolónk szakmai részét elfogadták. A pénzügyi 
beszámolóhoz kellett pótlólapot benyújtanunk, az akkori árajánlatokat, illetve az 
azokról szóló elnöki döntést. Ezt pótolta a Közgyűlés. Megítélésem szerint ez annyira 
szabályszerű volt, és a pótlás is annyira szakszerű, hogy nem lehetnek aggályaink.  
Egy hibát én követtem el, frissen kiosztásra került a 2. számú melléklet, amely most 
már az összes helyi értéktári tételt tartalmazza. De valószínűleg a 
szövegszerkesztésnél az én hibámból lecsúszott legalul Madocsánál a 
szlavóntölgyes tétele, tehát ez pótlandó. Köszönöm szépen.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm Szépen, Elnök úr. Itt szeretném megköszönni mind a bizottságnak, mind 
az Elnök úrnak az eddig végzett munkáját, ami Tolna megye értékeivel 
kapcsolatosak. Reméljük, hogy tovább folytatódik ez a munka, és egyre több 
eredményt fog elérni.  
Tisztelt Közgyűlés! Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel 
nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így 
lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most 
szavazzanak!  
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Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 24/2015. (VI. 26.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei Értéktár 
Bizottság munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei 
Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
 
 
10. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára  
Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az anyagot két bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Széles 
András képviselő urat kérem, hogy ismertesse a Jogi és Ügyrendi Bizottság 
véleményét.  
 
Széles András, a Bizottság tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 
1 nem ellenében támogatja a javaslat elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem ellenében 
támogatja a javaslat elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Kérdezem Alelnök urat, hogy a napirendi pont előterjesztőjeként kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni? Amennyiben igen, megadom a szót. Tessék. 
 
Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke: 
Csak annyit, hogy a napirendi pont arról szól, hogy a Megyei Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat székhelye továbbra is itt marad Szekszárdon, viszont az ügyek jobb 
intézése miatt egy irodát alakítanak ki Faddon. Ez a Tolna Megyei Önkormányzatnak 
semmiféle extra pénzébe nem kerül, ugyanannyit fizetünk, de a dolgok hatékonysága 
miatt szükségük volt arra, hogy ezt a faddi irodát ki tudják alakítani. Erről szól 
tulajdonképpen a napirendi pont.  
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Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Megadom a 
szót Szabó Loránd képviselő úrnak.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen. Jó néven vettem volna, ha itt van valaki a nemzetiségi 
önkormányzat részéről. Nem tudom, van-e esetleg itt valaki? Mert ha érdemi kérdés 
lesz, és esetleg az előterjesztő nem tud válaszolni, akkor nem tudom, hogy ki fog. 
Például azt szerettem volna megkérdezni, hogy a Hunyadi u. 4. szám alatti iroda 
kinek a tulajdonában van, volt, illetve mi indokolja igazából, hogy egy megyei 
szervezet ne a megyeszékhelyen lássa el a központi irodai feladatait, hanem egy 
általunk útmutatásra váró 101 kistelepülés közé tartozó településen?  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. A válaszadáshoz megadom a szót Ribányi József alelnök úrnak.  
 
Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:  
Én lennék a legboldogabb, ha nem 101 kistelepülésünk lenne, hanem sokkal több 
nagytelepülésünk lenne. Ez az iroda tudomásunk szerint a faddi önkormányzat 
irodája, és mivel faddi származású a nemzetiségi önkormányzat jelenlegi elnöke, 
ezért szükséges az, hogy az ő bejárása és az ő mozgása miatt tudja ott ellátni 
tulajdonképpen a munkáját megfelelő hatékonysággal.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. A másik kérdésére a válasz, hogy a Hunyadi utcai iroda a Megyei Jogú 
Város tulajdonában van. Természetesen a nemzetiségi önkormányzat minden egyes 
tagja kap meghívót a Megyei Közgyűlés üléseire, szeretettel várjuk őket.  
Megadom a szót Horváth Zoltán képviselő úrnak, ügyrendi hozzászóláshoz.  
 
Horváth Zoltán, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen, Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Amennyiben nem jól értelmezem az 
előterjesztést, kérem javítsanak ki. Én itt két tételt látok, bérleti díj és mindennemű 
közszolgáltatási díj az első, 30 ezer forintos nagyságrendben, majd a következő 
sorokban irodahelyiség, önmagában csak bérleti díjként 30 ezer forint. Itt már 
nincsen benne egyéb rezsi költség megállapítva. Tehát, két tételt fog fizetni az 
Önkormányzat, vagy a Megyei Közgyűlés?  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A válaszadáshoz megadom a szót Főjegyző úrnak.  
 
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: 
Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm a kérdést, ez a bizottsági ülésen is 
felmerült. Megnéztük a bérleti szerződés tervezetét. A jelenlegi bérleti szerződés a 
Hunyadi utcában tartalmazta a bérleti díjat és a rezsit, így volt 30 ezer forint. Az új 
bérleti szerződés is tartalmazza a rezsit és a bérleti díjat is, ami szintén 30 ezer forint 
lesz, tehát nem fog változni az összeg. A szekszárdi megszűnik nyilvánvalóan, és a 
faddi lesz helyette. Az Önkormányzatunknak nem lesz többletköltsége, csak az iroda 
helye változik.  
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Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Mivel nem látok további kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. 
Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Szabó 
Loránd képviselő úrnak. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm. Én tiszteletteljesen a Közgyűlés figyelmébe ajánlanám a cigány 
önkormányzat módszerét. Nagyon támogatandónak tartom azt, hogy az elnök 
lakhelyéhez kapcsolódóan határozzák meg az irodát. Innentől kezdve mi is 
napirendre tűzhetnénk, hogy Fehérvári elnök úrnak a lakhelyén esetleg a Megyei 
Önkormányzatnak a székhelye, vagy a munkaszervezete nem tudna odaköltözni? 
Persze nyilván viccnek szántam, de ezzel együtt föl is szeretném hívni a figyelmet, 
hogy ezt a fajta indoklást, hogy most egy megyei önkormányzati nemzetiségi vezető, 
aki ma még vezető, ki tudja, hogy mit hoz a holnap, lehet, hogy holnap már nem, 
akkor újra átrakjuk ezt az irodát. Én úgy gondolom azért, megyei szervezetek jól 
bevált hagyomány szerint megyeszékhelyen működnek munkaszervezetileg és stb. 
Egy polémiára rögtön hadd hívjam fel a figyelmet, Tolna megyének sajnos nem egy 
ideális közúti buszos, vonatos közlekedése van, de még azért így is, Szekszárdra 
bejárni mondjuk Tamási, Dombóvár, Bonyhád vonatkozásában egész más, mint 
átmenni Faddra tömegközlekedéssel. Gondolom ennek a szervezetnek vannak olyan 
tagjai is, akik nem faddiak, és éppúgy igénybe fogják venni ennek az irodának a 
szolgáltatását, munkáját, stb. Nem tudom, hogy ezt vizsgálták-e? Nem akarok én 
annyira ebbe beleszólni, ez legyen az ő dolguk, csak maga erre a jelenségre 
szeretném fölhívni a figyelmet, hogy szerintem hatékonyság szempontjából, hogy ez 
az önkormányzat Faddon fog működni, nem biztos, hogy jó. Értem én, hogy az 
üléseiket itt tartják, de a munkaszervezettel kapcsolatban másoknak is lesznek 
szerintem ügyei. Én amúgy meg fogom szavazni, csak kicsit nonszensznek tartom.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Megadom a szót Ribányi József alelnök úrnak.  
 
Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:  
Azt gondolom, hogy pontosan arról szól ez a napirendi pont, hogy nem 1984-ben 
vagyunk, hanem arról, hogy van egy nemzetiség, aki alulról szerveződik, és ők úgy 
döntöttek, hogy szeretnék Faddon működtetni. Nekünk az volt a feladatunk, hogy 
azok között az anyagi keretek között tartsuk meg ezt az egészet, ahogy idáig 
működött, és adjuk meg nekik azt a támogatást, amit idáig megadtunk. Ahogy 
Képviselő úr is elmondta, ez tulajdonképpen az ő dolguk. Ők egy megválasztott 
szervezet, így döntöttek, ezt szeretnék, úgyhogy ez lesz. Az Önkormányzatunknak 
ez egy fillér többletköltségébe nem kerül. Köszönöm szépen.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Megadom a szót Horváth Zoltán képviselő úrnak. 
 
Horváth Zoltán, a Közgyűlés tagja: 
Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kapcsolatban áll-e, itt e 
napirendi pont és a 3. napirendi pontban a 720 ezer forintos nemzetiségi koordinátor 
megszavazása? Ennek van-e köze egymáshoz, vagy milyen összefüggései vannak 
ennek?  
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Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Semmiféle alaki összefüggés nincs a kettő között. Annyi, hogy mind a kettő roma. 
Tehát a roma nemzetiségi önkormányzat, illetve a referens is roma referens. Ennyi. 
Ez viszont nem tartalmi, meg nem jogi, hanem etnikai jellegű összefüggés.  
Tisztelt Közgyűlés! Nem látok további hozzászólási szándékot, így 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 25/2015. (VI. 26.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. §-ának és 159. §-ának (3) bekezdése 
alapján a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő együttműködési 
megállapodást a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felhatalmazza elnökét, hogy a határozat 
melléklete szerinti együttműködési megállapodást 
változatlan tartalommal aláírja. 
 

3. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának a 
Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke részére történő megküldésére. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2015. július 15. 

 
(A 25/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 8. számú 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
11. NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató az Integrált Településfejlesztési Stratégiák véleményezéséről  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot egyetlen bizottságunk 
tárgyalta, kérdezem Széles András elnök urat, hogy döntött a bizottság?  
 
 



 28

Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 8 
igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a tájékoztató elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok 
kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Széles András képviselő úrnak. 
 
Széles András, a Közgyűlés tagja:  
Köszönöm. Csak annyit mondanék, hogy az előző napirendi pontok kapcsán 
majdnem geopolitikai vitába mentünk, hogy mit kell fölülről, meg alulról, meg oldalról 
nézni, és hogy hatékonyabb. Én azt tudom, hogy amikor a bizottságunk tárgyalt erről 
a napirendi pontról, akkor két dolgot mindenképpen el tudott mondani. Az egyik az, 
hogy a járás székhelyi ITS-ek minősége alapvetően megfelelő, és illeszkedik ahhoz a 
megyei elképzeléshez, ami nekünk feladatunk, hogy ezeket koordináljuk. A bizottsági 
ülés során elhangzott az is, hogy gyakorlatilag itt jön a megye szerepe abban, hogy 
ezeket az ITS hangolásokat, amiket ugye alulról szerveződően elkezdünk ad hoc 
ügyekben intézni, amikor érintettséget vélünk felfedezni mondjuk két járás között, de 
ezt érdemes lenne összekoordinálni megyei szinten is. Erre bíztattuk a 
Területfejlesztési osztály dolgozóit is, és minden olyan lehetőség, ami ezt segíti, 
adott esetben akár majd a cégen keresztül is, ez lehet egy fő feladatunk, hogy 
értelmesen, még jobban, még cizelláltabban összehangolni az ITS-eket. Nagy öröm 
számomra, ezt külön el kell mondanom, kicsit ódzkodni szoktam attól, hogy 
gyakorlatilag ilyen általános feladatként, meg jövő minisztériumi megbízással jönnek 
csapatok és teljesítenek egy munkát, mert ez nem az volt. Ezt már így utólag, akár a 
véleményezés kapcsán talán meg is erősít majd az Osztályvezető úr, hogy ez nem 
az asztalfióknak, meg a polc tetejére készült stratégia. Annak idején komoly viták 
voltak azon, hogy a mi munkánk mit jelent. Szerintem most már olyan anyagok 
készültek el, amik összehangoltak, érdemesek arra, hogy továbbfejlesszük, úgyhogy 
ebben kérném mind a Közgyűlés, mind a Területfejlesztési osztály munkatársait, 
hogy hangoljuk tovább, egyeztessük tovább azokat a megyei feladatainkat, ami 
ebből fakad. Köszönöm.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Tartalmi szempontból azt 
mondanám, hogy a mai ülésünk egyik kiemelkedő pontja, volt más is, de ami az 
egyik legfontosabb, az az ITS-ek véleményezése. Valljuk be őszintén, hogy a megye 
szempontjából azért hiánypótló munkák készültek el a járási központok részéről. 
Hiszen ezzel együtt lezárhatjuk azt az előzetes tervezési időszakot, amelyet a megye 
koordinált, és elég sok kritikával kellett korábban illetni. De nézzünk előre az új ITS-
ek vonatkozásában. Mindegyik járási ITS-ről kijelenthető, hogy annak az igénynek, 
nyilván a körülményeket figyelembe véve, nem nagyon tud eleget tenni, hogy a 
gazdaságfejlesztésnek igazából az a klasszikus motorja legyen, ami központi 
elvárás. Ez elsősorban szerintem annak tudható be, hogy alapvetően az ITS-ek 
önkormányzati, központi szemlélettel, önkormányzati szervezésben és szakértőkkel 
kiegészülve készültek. Ilyenkor azért még azokat a gazdasági szereplőket egy ilyen 
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tervezésben nem lehet annyira aktivizálni, mintha megjelennének konkrét pályázati 
beruházások, elképzelések. Hiszen egy gazdasági szereplő úgy van, ha megjelenik, 
akkor fogja tudni, hogy az érdekli őt, vagy nem. Nagyobb ívű stratégiákban, 
akcióterületekben valljuk be őszintén, hogy a gazdasági szereplők kevese tud 
gondolkodni. Ezek az ITS-ek viszont arra is jók voltak, hogy ha volt valakiben arra 
való kényszer, hogy egyeztessen más járásokkal, más ITS-ekkel, akkor ezt alulról 
szerveződően megtegye. Mint ahogy ez megtörtént a megye 3 járását érintően, 
kiegészülve a kaposvári és a sásdi járással, amikor mi, saját magunk megszerveztük 
azt, hogy tekintsük át egymás ITS-eit, nézzük meg azt, hol van átjárhatóság, hol van 
olyan program, amivel egymást tudjuk erősíteni, hol vannak olyan ötletek, 
elképzelések, amelyeket zokszó nélkül át merünk adni egymásnak és nem saját 
titokként kezelünk. Úgy gondolom, ez az összejövetel, ez a szakmai műhelymunka 
annyira jól is sikerült, és köszönöm a Megyei Önkormányzatnak, Közgyűlésnek, hogy 
ehhez a koordinátort, szakembert biztosította, hiszen mind a három megyéből ott 
voltak. Eldöntöttük, hogy minden év Pünkösd időszakában, változó helyszínnel 
ezeket az egyeztetéseket lefolytatjuk, hogy hogyan állunk, milyen tapasztalatok 
vannak.  
Summázva a hozzászólásomat, szerintem nagyon fontos munka. Majdnem lezárult, 
hiszen államigazgatási véleményezésnél vagyunk, illetve a Belügyminisztérium 
válaszára várunk, és valóban jó néhány járásban életerős elképzelések, kvázi 
pályázati csírák, alapok, gondolatok kerültek papírra. Köszönöm.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Egyetértve Képviselő úrral, néhány gondolatot hadd tegyek hozzá én is 
ehhez a dologhoz. Természetesen nekünk is nagyon-nagyon fontos, hogy milyen 
módon tudjuk fölhasználni az elkövetkező európai uniós ciklusnak a ránk eső részét, 
a területi operatív programokban fölhasználható részt. Ezek nyilván szoros 
kapcsolatban vannak az ITS-ekkel és azokkal az együttműködési elképzelésekkel, 
amelyekről Képviselő úr is itt az előbb pozitívan nyilatkozott. Természetesen mi is 
tesszük a dolgunkat, mi is egyeztetünk a szereplőkkel, tehát mind a járásokkal 
egyeztetünk arról, milyen kapcsolódási pontjaink lehetnek ezekben a 
fejlesztésekben, mind pedig a megyékkel is lefolytattuk itt a Dél-Dunántúlon a 3 
megyével ezt az egyeztetést, és keressük a lehetőségeket, hogy akár megyéken 
átívelő programokat, akár még az országhatáron is átívelő programot is közösen 
hajtsunk végre.  
Azzal is maximálisan egyetértek, hogy ebben a helyzetben még nagyon nehéz 
megtalálni azt a mennyiségű vállalkozói és pénzügyi hátteret, amelyek a 
gazdaságfejlesztésnek a megkívánt mértékű növeléséhez elvezethet, de azt 
gondolom, ha lerakjuk ezeket az alapokat, akkor erre már lehet építkezni. A megye 
most elsődleges feladatának tekinti, hogy megtalálja azokat a szereplőket, akik a 
gazdaságélénkítésben tudnak potenciális pályázó, vagy konzorciumi tag, vagy 
résztvevő lenni akár az önkormányzatokkal karöltve, akár a civil szerveződésekkel, 
akár az egyházakkal karöltve, mert jelentős mennyiségű pénz fog beáramlani a 
következő ciklusban. Ezt pedig csak akkor tudjuk felhasználni helyesen és 
maradéktalanul, ha erre most fölkészülünk. Én örülök annak, hogy járásokból is 
érkeznek szervező erőkből elképzelések, tanácskozások, ezeken természetesen 
mindig részt fogunk venni, és magunk is generáljuk majd ezeket a szakmai 
tanácskozásokat, egyeztetéseket. Számítunk mindenki bölcs és jó javaslatára. Azt 
gondolom, hogy a megye így tud előre indulni abból a nehéz helyzetből, amiben 
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egyébként a 3 dél-dunántúli megye az országos kitekintés tekintetében eléggé, hogy 
is mondjam, hátul kullog. Ezen szeretnénk változtatni.  
Tisztelt Közgyűlés! Nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a 
napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 26/2015. (VI. 26.) 
közgyűlési határozata az Integrált 
Területfejlesztési Stratégiák tárgyában: 

 
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Paks 

város, Dombóvár város, Bonyhád város, Tolna 
város és Tamási város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának 
véleményezéséről szóló tájékoztatást tudomásul 
veszi. 

 
2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Paks 

város, Dombóvár város, Bonyhád város, Tolna 
város és Tamási város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának 
véleményezését a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

 
(A 26/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 9. számú 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
12. NAPIRENDI PONT 
A Közgyűlés tisztségviselője javadalmazásának meghatározása  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot két bizottságunk 
tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Széles András képviselő urat kérem, hogy 
ismertesse a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét.  
 
Széles András, a Bizottság tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 
1 nem ellenében támogatja az anyag elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
 
 



 31

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem ellenében 
támogatja az anyag elfogadását.  
 
(Ribányi József alelnök úr elhagyta az üléstermet, így a jelenlévő képviselők 
száma 12 fő.) 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok 
kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a 
napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 7 igen szavazattal, 4 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 27/2015. (VI. 26.) 
közgyűlési határozata a közgyűlés foglalkoztatási 
jogviszonyban álló alelnöke illetményének és 
költségtérítésének megállapításáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

Ribányi József foglalkoztatási jogviszonyban álló 
közgyűlési alelnök illetményét 2015. július 1. 
napjától kezdődően havi bruttó 605.000,- 
forintban állapítja meg. 
 

2. A Közgyűlés Ribányi József, a közgyűlés 
alelnöke részére az 1. pontban megállapított havi 
illetménye 15%-ának megfelelő összegű, havi 
bruttó 90.750,- forint költségtérítést állapít meg. 
  

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

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
 
13. NAPIRENDI PONT 
Javaslat pályázat benyújtására a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli 
támogatására  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! A határozati javaslattal kapcsolatban jelezni szeretném 
Képviselőtársaimnak, hogy a határozati javaslat 1. pontjában szereplő összeg az 
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anyag kiküldése óta 21.396.000 forintra módosult, ezért kérem, hogy ezzel az 
összeggel tekintsék eredeti előterjesztésnek a javaslatot.  
Az anyagot egyetlen bizottságunk tárgyalta, kérdezem Kerecsényi Márton elnök urat, 
milyen döntés született?  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Pénzügyi és Monitoring Bizottság 1 
tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok 
kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a 
napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 28/2015. (VI. 26.) 
közgyűlési határozata pályázat benyújtásáról a 
megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli 
támogatására: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete I. 7. 
pontjában a megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatására jóváhagyott előirányzatból 21.396 E 
Ft összegben, vissza nem térítendő támogatás 
elnyerésére pályázatot nyújt be.  
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat – 
előterjesztésben foglalt – céloknak megfelelő 
tartalommal történő benyújtására és indokolására, 
a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

 
 
14. NAPIRENDI PONT 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának kezdeményezése 
Deutsche Bühne Ungarn átadásáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot két bizottságunk 
tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Széles András képviselő urat kérem, hogy 
ismertesse a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét.  
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Széles András, a Bizottság tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatja az anyag elfogadását, melyhez azonban megfogalmazott 
egy módosítást. A módosítás szerint az ingatlan tulajdonba adásáról szóló 
megállapodást közjegyzői okiratba kell foglalni, ezzel biztosítva annak a jövőben 
történő azonnali végrehajthatósásgát.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja az anyag 
elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm dr. Józan-Jilling Mihály urat, 
az Országos Német Önkormányzat tanácsnokát.  
Tisztelt közgyűlés! Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel 
nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így 
lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Felhívom 
Képviselőtársaim figyelmét, hogy először a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító 
indítványáról fogunk szavazni, mely arról szól, hogy az ingatlan tulajdonba adásáról 
szóló megállapodást közjegyzői okiratba kell foglalni. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 
egyhangúlag a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát elfogadta.  
 
 
(Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke visszatért az ülésterembe, így a jelenlévő 
képviselők száma 13 fő.) 
 
 
Ezt követően a módosítással egységes szerkezetű határozati javaslatról fogunk 
szavazni. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 29/2015. (VI. 26.) 
közgyűlési határozata a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatának kezdeményezése a 
Deutsche Bühne Ungarn ingatlan vagyonának 
ingyenes átadásáról: 
 
1.  

a) Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata között a 
fenntartói jog valamint ingó vagyontárgy 
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tulajdonjogának átadása tárgyában létrejött 
megállapodást az 2. és 3. pontban rögzített 
rendelkezésekkel összhangban 2030. december 
31. napjáig határozott időre meghosszabbítja. 

b) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri 
elnökét a megállapodás végleges tartalmának 
jóváhagyására és aláírására. 

2.  
a) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 36. §-ában és a 125. § (5) bekezdésében 
foglaltak alapján a Magyarországi Német 
Színház feladatainak ellátási helyéül szolgáló - 
természetben a Szekszárd belterület 1846/A 
hrsz-ú, az 1846/A/2 hrsz-ú és 1/1 tulajdoni 
hányadú,  az 1846/A/6 hrsz-ú és 1/2  tulajdoni 
hányadú, az 1846/A/7 hrsz-ú és 2/6 tulajdoni 
hányadú, az 1846/A/8 hrsz-ú és 1/3 tulajdoni 
hányadú, valamint az 1846/A/9  hrsz-ú és 1/2 
tulajdoni hányadú – ingatlanaik tulajdonjogát 
ingyenesen, előadó-művészeti tevékenység, 
Német Színház fenntartása céljából, a 
nemzetiségpolitikáért felelős miniszter előzetes 
hozzájárulását követően, 15 éves elidegenítési 
és terhelési tilalom valamint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ának (3)-
(7) bekezdéseiben foglaltak kikötése mellett a 
Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata részére történő átadását 
jóváhagyja. 

b) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
kiköti, hogy az 1. pontban meghatározott 
határidő lejártát megelőző 6 hónapon belül 
amennyiben nem egyeznek meg a felek a 
fenntartó jog újabb meghosszabbításáról, úgy az 
átvevő kötelezettséget kell vállaljon a 
Magyarországi Német Színház feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
tulajdonjogának ingyenes visszaadására.   

c) A Tolna Megyei Önkormányzat a tulajdonát 
képező ingatlant a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
73. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben 
meghatározott közfeladat ellátásának 
elősegítése érdekében adja át a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata részére. 

d) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Magyarországi Német Színház ingyenes 
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tulajdonba adásáról szóló megállapodás 
közjegyzői okiratba foglalását rendeli el.  
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
határozat mellékletét képező ingatlanok 
tulajdonba adásáról szóló megállapodás 
tervezetét (8. számú melléklet) az 1. és a 2. 
pontban foglalt módosításokkal jóváhagyja és 
felhatalmazza elnökét, hogy a fentiekre 
tekintettel a megállapodás végleges tartalmát 
elfogadja és aláírja. 

 
4. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának 

a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke részére történő 
megküldésére. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Határidő: - a 1. 2. és 3. pontok tekintetében a 

nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 
jóváhagyását követő 15 napon belül; 
- a 4. pont tekintetében azonnal 

 
(A 29/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 10. számú 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Kérdezem dr. Józan-Jilling Mihály tanácsnok urat, kíván-e valamit mondani így 
szavazás után? 
 
dr. Józan-Jilling Mihály, tanácsnok: 
Csak egy köszönetnyilvánítás erejéig szeretnék szót kérni. Úgy gondolom, egy 
nagyon fontos döntést hoztunk. Jómagam a mai napon Heinek Ottó elnök urat 
helyettesítem, aki ma sajnos nem tudott itt megjelenni. Szeretném egyrészt 
megköszönni a mai döntést, az Országos Német Önkormányzat július 18-án fog 
Közgyűlést tartani, és a továbbiakról döntést hozni. Annyit azért megkockáztathatok, 
és megígérhetek a testület nevében, hogy erre az ékszerdobozra, mert mi ezt így 
nevezzük, nagyon fogunk vigyázni. Az előzményeket a képviselők bizonyára ismerik, 
felújítási munkálatokat fogunk kezdeni rövid időn belül. Azt kívánom még, az 
előterjesztésben ugye 2030-ról szól az újratárgyalás, hogy a tisztelt képviselő 
hölgyek és urak ezt jó egészségben megérjék, és a tárgyalást majd feltehetően 
változatlanul jó erőben lefolytassuk. Ezt tiszta szívből, mint kardiológus orvos 
kívánom Önöknek! Köszönöm szépen még egyszer.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönjük a bíztatást, úgy legyen! Tisztelt Közgyűlés! Ezzel a mai ülésünk nyilvános 
része befejeződött. Zárt ülést rendelek el. Kérem szépen mindazoknak a megértését, 
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akik a zárt ülésen nem jogosultak részt venni, és kérem, hogy hagyják el az 
üléstermet. Köszönöm szépen. 
 
 

k. m. f. t. 
 
 
 
 
  Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 



1. számú melléklet



2. számú melléklet 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) 
bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei 
Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 
1.  §  A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) 

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 2015. évi   
1. költségvetési bevételi előirányzatát 280 162 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 333 386 E Ft-ban 
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 53 224 E Ft-ban 

a) ebből: a működési bevételek és működési  
kiadások egyenlegét (hiányát) 41 232 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási 
kiadások egyenlegét (hiányát) 11 992 E Ft-ban 

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 61 556 E Ft-ban 
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  

szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát  0   Ft-ban 
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát   8 332 E Ft-ban 
állapítja meg. 

 
(2) A  Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 
2015. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a  
1. működési bevételek előirányzatát  277 012 E Ft-ban 
2. működési bevételeken belül kiemelt 

előirányzatként a 
a) működési célú támogatások államháztartáson  

belülről előirányzatát 269 003 E Ft-ban 
b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0   Ft-ban 
c) működési bevételek előirányzatát 8 009 E Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszközök  

előirányzatát 0   Ft-ban 
3. működési kiadások előirányzatát 318 244 E Ft-ban 
4. működési kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a (az) 
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a) személyi juttatások előirányzatát  140 572 E Ft-ban 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát 38 271 E Ft-ban 
c) dologi kiadások előirányzatát  96 194 E Ft-ban 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát   43 207 E Ft-ban  

5. felhalmozási bevételek előirányzatát  3 150 E Ft-ban 
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt 

előirányzatként a 
a) felhalmozási célú támogatások államháztar- 

táson belülről előirányzatát 1 000 E Ft-ban 
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 500 E Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 650 E Ft-ban 

7. felhalmozási kiadások előirányzatát   15 142 E Ft-ban 
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát    8 660 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát  5 234 E Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 248 E Ft-ban 

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

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének  
1. költségvetési bevételi előirányzatát 272 089 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 172 776 E Ft-ban 
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -99 313 E Ft-ban 

ebből: a működési bevételek és működési kiadások 
egyenlegét (többletét) -110 205 E Ft-ban 
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási  
kiadások egyenlegét (hiányát) 10 892 E Ft-ban 

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát  35 029 E Ft-ban 
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  

szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát  0    Ft-ban 
6. finanszírozási kiadások előirányzatát  134 342 E Ft-ban 
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 134 342 E Ft-ban 

aa) ebből:  az irányító szervi támogatást 126 010 E Ft-ban 
ab) ebből: államháztartáson belüli 
megelőlegezés visszafizetése 8 332 E Ft-ban 

b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0    Ft-ban 
bb) ebből: az irányító szervi támogatását 0    Ft-ban  

7. működési bevételek előirányzatát   270 589 E Ft-ban 
8. működési bevételeken belül kiemelt  

előirányzatként a 
a) működési célú támogatások államháztartáson 

belülről előirányzatát 266 543 E Ft-ban 
b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0    Ft-ban 
c) működési bevételek előirányzatát 4 046 E Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszközök  

előirányzatát 0    Ft-ban 
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9. működési kiadások előirányzatát  160 384 E Ft-ban 
10. működési kiadáson belül kiemelt 

előirányzatként a (az)  
a) személyi juttatások előirányzatát 51 484 E Ft-ban 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát 14 083 E Ft-ban 
c) dologi kiadások előirányzatát 65 654 E Ft-ban 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát   29 163 E Ft-ban 

11. felhalmozási bevételek előirányzatát  1 500 E Ft-ban 
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt  

előirányzatként a 
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről előirányzatát 1 000 E Ft-ban 
b) felhalmozási bevételek előirányzatát  500 E Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0    Ft-ban 

13. felhalmozási kiadások előirányzatát   12 392 E Ft-ban 
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát   7 158 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát 5 234 E Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát  0    Ft-ban 
állapítja meg. 

  
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetésének  
1. költségvetési bevételi előirányzatát 8 073 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 160 610 E Ft-ban 
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét 152 537 E Ft-ban 
a) ebből: a működési bevételek és működési 

kiadások egyenlegét (hiányát)  151 437 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási 

kiadások egyenlegét (hiányát)  1 100 E Ft-ban  
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát    26 527 E Ft-ban 
 
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát  126 010 E Ft-ban 
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 126 010 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0    Ft-ban  
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0    Ft-ban 
7. működési bevételek előirányzatát   6 423 E Ft-ban 
8. működési bevételeken belül kiemelt  
előirányzatként a 
a) működési célú támogatások államháztartáson 

 belülről előirányzatát 2 460 E Ft-ban 
b) működési bevételek előirányzatát 3 963 E Ft-ban 
c) működési célú átvett pénzeszközök  

előirányzatát 0    Ft-ban 
9.  működési kiadások előirányzatát  157 860 E Ft-ban 



 4

10.  működési kiadásokon belül kiemelt  
előirányzatként a (az) 

a) személyi juttatások előirányzatát  89 088 E Ft-ban 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatát  24 188 E Ft-ban 
c) dologi kiadások előirányzatát  30 540 E Ft-ban 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát  14 044 E Ft-ban 

11. felhalmozási bevételek előirányzatát  1 650 E Ft-ban 
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt 
előirányzatként a 

a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
belülről előirányzatát 0    Ft-ban 
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0    Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

    előirányzatát 1 650 E Ft-ban 
13. felhalmozási kiadások előirányzatát   2 750 E Ft-ban 
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt  
előirányzatként a(az)  

a) beruházások előirányzatát  1 502 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát  0    Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát   1 248 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 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti 
bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. kötelező feladatok 267 702 E Ft 
2. önként vállalt feladatok  10 000 E Ft 
3. államigazgatási feladatok 2 460 E Ft. 

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 
költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti 
bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. kötelező feladatok 309 361 E Ft 
2. önként vállalt feladatok  19 762 E Ft 
3. államigazgatási feladatok 4 263 E Ft. ” 
 

4. §  Rendelet 8. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ (1) Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 
költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 
az alábbiak szerint hagyja jóvá:   

1. kötelező feladatok 262 089 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 10 000 E Ft 
3. államigazgatási feladatok 0 Ft. 
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(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 
költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 
az alábbiak szerint hagyja jóvá:   

1. kötelező feladatok 153 014 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 19 762 E Ft 
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.” 

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

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2015. 
évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
1. kötelező feladatok 5 613 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 0 Ft 
3. államigazgatási feladatok 2 460 E Ft 
 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2015. 
évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 
és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

1. kötelező feladatok 156 347 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 0 Ft 
3. államigazgatási feladatok  4 263 E Ft.” 

 
6. §   Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat  költségvetésében a 2015. évi  
1. általános tartalék előirányzatát   10 067 E Ft-ban 
2. céltartalék előirányzatát  2 000 E Ft-ban 
3. ebből: működési céltartalék előirányzatát 2 000 E Ft-ban 

állapítja meg.” 
 

7. § A Rendelet 23. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzatnál 2 fő közfoglalkoztatott 

foglalkoztatását engedélyezi.” 
 
8. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 

20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 





1. melléklet a 7/2015.(VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Módosított
bev. melt letezés előirányzat
kiadás elő- Kiemelt előirányzatok

irányz. megnevezése E Ft-ban

1. Működési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 269 003

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 208 506

1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 208 335
1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 208 300
1.1.1.2 Bérkompenzáció 2014. évi 35

1.2.1 Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 171

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 60 497

2. Közhatalmi bevételek 0

3. Működési bevételek 8 009

4. Működési célú átvett pénzeszközök 0

Működési költségvetési bevételek összesen: 277 012

2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 000

1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. 1 000

2. Felhalmozási bevételek 500
2.1 Felhalmozási bevételek 500

3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 1 650
Ebből:felh.célú visszatér.tám.ölcsönök visszatérülése 1 650
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 3 150
Költségvetési bevételek összesen 280 162
Költségvetési kiadások

1. Működési kiadások
1. Személyi juttatások 140 572
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 38 271
3. Dologi kiadások 96 194
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
5. Egyéb működési célú kiadások 43 207

5.1 Nemzetközi kötelezettségek 0
5.2 Elvonások befizetések 6 140
5.3 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 15 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 10 000
5.4 0
5.5 Általános tartalék 10 067
5.6 Működési célú céltartalék 2 000

Működési költségvetési kiadások össesen: 318 244



1. melléklet a 7/2015.(VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2//2015.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Módosított
bev. melt letezés előirányzat
kiadás elő- Kiemelt előirányzatok

irányz. megnevezése E Ft-ban
2. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 8 660
2 Felújítások 5 234
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 248

3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 1 000
3.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 0
3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 248

0
0

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 15 142
Költségvetési kiadások összesen: 333 386
Költségvetési bevételek összesen: 280 162

3. Költségvetési  egyenleg (hiány) 53 224

3.1
Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( 
hiány) 41 232

3.2
Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások 
egyenlege (hiány) 11 992
Finanszírozási bevételek

4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
költségvetési maradvány 61 556

4.1 Ebből: Működési célú kv.-i maradvány 49 564
4.2            Felhalmozási célú kv.-i maradvány 11 992

5. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási bevételi előirányzat 0

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

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

6. Finanszírozási kiadások 8 332
6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 8 332

6.1.1            Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 0
6.1.2            Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz. 8 332

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

0 0



2. melléklet a 7/2015.(VI. 26.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. oldal
A Tolna Megyei Önkományzat 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti
bev. melt letezés előirányzat
kiadás elő- Kiemelt előirányzatok

irányz. megnevezése E Ft-ban
1. Működési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 266 543
1.1 Önkormányzatok működési támogatása 208 506

1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 208 335
1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 208 300
1.1.1.2 Bérkompenzáció 2014. évi 35

1.1.2 Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 171

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 58 037
1.2.1 ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt európai uniós támogatása 33 537
1.2.2 Műk.célú támogatás helyi önk. kv.-i szervtől(ÖH) átadása 14 000
1.2.3 Műk. célú tám. fejezeti kez. előir. FVM Hungaricum támogat. 10 000
1.2.3 Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra 500

2. Közhatalmi bevételek 0

3. Működési bevételek 4 046
3.1 Működési bevételek 4 046

4. Működési célú átvett pénzeszközök 0

Működési költségvetési bevételek összesen: 270 589

2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 000

1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. 1 000

1.2.1 Egyéb.felhalm.célú tám. önk.kv.szerzvtől (TMÖH) 1 000

2. Felhalmozási bevételek 500
2.1. Felhalmozási bevételek 500

3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 0

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 1 500
Költségvetési bevételek összesen 272 089
Költségvetési kiadások

1. Működési kiadások
1. Személyi juttatások 51 484
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 14 083
3. Dologi kiadások 65 654
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 Egyéb működési célú kiadások 29 163

5.1 Nemzetközi kötelezettségek 0
5.2 Elvonások, befizetések 6 096
5.3 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1 000

5.3.1 Helyi önkormányzatok műk. támogatása 500
5.3.2 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 500

5.4 Működési célú támogatás áht-n kívülre 10 000
5.4.1 Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv. 500
5.4.2 Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám. 1 000
5.4.3 Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása 4 000
5.4.4 Civil szervezetek támogatása 3 500
5.4.5 Alapítványok támogatása 1 000

5.5 Általános tartalék 10 067
5.6 Működési célú céltartalék 2 000

Ebből: megyei területrendezési terv aktualizálása saját forrás 2 000
Ebből:állami támogatás elszámolási tartalék 0

Működési költségvetési kiadások össesen: 160 384



2. melléklet a 7/2015.(VI. 26.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

2. oldal
A Tolna Megyei Önkományzat 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti
bev. melt letezés előirányzat
kiadás elő- Kiemelt előirányzatok

irányz. megnevezése E Ft-ban
2. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 7 158
1.1 Immateriális javak beszerzése 348
1.2 Informatikai eszközök beszerzése 571
1.3 Egyéb tárgyi eszkö beszerzése 2 355
1.4 Részesedések 3 000
1.5 Beruházás általános forgalmi adója 884

2. Felújítások 5 234
2.1 DDRFÜ vagyonkezelésbe vett iroda felújítása 1 885
2.2 Önk. irodaház felújítása 2 178
2.3 Egyéb felújítási munkák (DDRFÜ és Önk.pótm) 329
2.4 Felújítási célú áfa 842

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás
3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 12 392
Költségvetési kiadások összesen: 172 776
Költségvetési bevételek összesen: 272 089

3. Költségvetési egyenleg (többlet) -99 313

3.1
Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( 
többlet) -110 205

3.2
Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások 
egyenlege (hiány) 10 892

4. Finanszírozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
költségvetési maradvány 35 029

4.1 Ebből: Működési célú  kv.-i maradvány 24 137
4.2            Felhalmozási célú .kv.-i maradvány 10 892

5. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási bevétel 0

5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel

5.2           Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

6. Finanszírozási kiadások 134 342
6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 134 342

6.1.1            Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 126 010
6.1.2            Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés 8 332

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



3. melléklet a 7/2015.(VI. 26.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti
bev. melt letezés előirányzat
kiadás elő- Kiemelt előirányzatok

irányz. megnevezése E Ft-ban
1. Működési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 460
1.1 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről 2 460

1.1.1 Nemzeti Választási Iroda helyi önk.választás támogatása 2 252
1.1.2 Megismételt választás támogatása 133
1.1.3 Időközi választás 75

0
2. Közhatalmi bevételek 0

3. Működési bevételek 3 963
3.1 Működési bevételek 3 963

4. Működési célú átvett pénzeszközök 0

Működési költségvetési bevételek összesen: 6 423

2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

1.1 Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 0

2.1. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 1 650
3.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3,2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. 1 650

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 1 650
Költségvetési bevételek összesen 8 073
Költségvetési kiadások

1. Működési kiadások
1. Személyi juttatások 89 088
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 24 188
3. Dologi kiadások 30 540
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások 14 044

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 14 000
5.2 Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő) 44
5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési költségvetési kiadások össesen: 157 860



3. melléklet a 7/2015.(VI. 26.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti
bev. melt letezés előirányzat
kiadás elő- Kiemelt előirányzatok

irányz. megnevezése E Ft-ban
2. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 1 502
2. Felújítások 0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 248

3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 1 000
3.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 248

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2 750
Költségvetési kiadások összesen: 160 610
Költségvetési bevételek összesen: 8 073

3. Költségvetési egyenleg (hiány) 152 537

3.1
Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( 
hiány) 151 437

3.2
Ebből:felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások 
egyenlege (hiány) 1 100

4. Finanszírozási bevételi előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
költségvetési maradvány 26 527

4.1 Ebből: Működési célú kv.-i maradvány 25 427
4.2            Felhalmozási célú.kv.-i maradvány 1 100

5. Irányítószerv támogatása
126 010

5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 126 010
5.1.1            Ebből: Irányítószervi támogatás 126 010

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

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

6.2            felhalmozási célú finanszírozási kiadás



4. melléklet a 7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2015. (II. 20) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Feladat megnevezése Költség- Fin.bev. Fin.bev.
Elő- Kor- vetési Költségv. Költségv.

irány- mányza- Helyi önk. Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv.
zat/ ti funk- műk. támogat. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze-

Telje- ciók ált.tám. és kieg. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen
sítés támogat. ÁHT-n összesen összesen

belülr. Műk.cél Felh.cél

1. Eredeti Kötelező feladat összesen 208 300 0 47 537 0 1 195 0 257 032 0 500 1 650 2 150 259 182 34 539 12 279
Mód.ei. 208 335 171 48 037 0 8 009 0 264 552 1 000 500 1 650 3 150 267 702 40 999 8 992
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 4 762 0
Mód.ei. 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 6 762 3 000
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Eredeti Államigazgatási feladat 0 0 2 251 0 0 0 2 251 0 0 0 0 2 251 1 803 0
Mód.ei. 0 0 2 460 0 0 0 2 460 0 0 0 0 2 460 1 803 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti Feladatok összesen: 208 300 0 49 788 0 1 195 0 259 283 0 500 1 650 2 150 261 433 41 104 12 279
Mód.ei. 208 335 171 60 497 0 8 009 0 277 012 1 000 500 1 650 3 150 280 162 49 564 11 992
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 7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. oldal 5. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Elő- vetési Költségv. Költségv.
irány- Helyi önk. Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv.
zat/ műk. támogat. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze-

Telje- ált.tám. és kieg. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen
sítés támogat. ÁHT-n összesen összesen

belülr. Műk.cél Felh.cél

1. Kötelező feladatok
1.1 Eredeti 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. 208 300 22 772 109 231 181 500 500 231 681 3 786 3 000

Mód.ei. jogalkotó és általános igazga- 208 335 171 22 772 4 046 235 324 1 000 500 1 500 236 824 1 605
Teljesítés tási tevékenysége 0 0 0

1.2 Eredeti 011140 Országos és helyi nemzetiségi 0 0 0
Mód.ei. önkormányzatok igazgatási 0 0 0
Teljesítés tevékenysége 0 0 0

1.3 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 24 765 24 765 0 24 765
Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt) 24 765 24 765 0 24 765
Teljesítés 0 0 0

1.4 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 0 0 0 7 056 8 279
Mód.ei. (Megyei önk. tartalék felh.) 0 0 0 7 438 7 892
Teljesítés 0 0 0

1.5 Eredeti 081021 Sportszövetségek és szab.test. 0 0 0
Mód.ei. működésének támogatása 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.6 Eredeti 081043 Iskolai, diáksport- tevékenység 0 0 0
Mód.ei. és támogatása 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.7 Eredeti 041233 Hosszabb időtartamú közfog- 0 0 0
Mód.ei. lalkoztatás 500 500 0 500
Teljesítés 0 0 0

1.8 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.9 Eredeti Egyéb feladatok 0 0 0
Mód.ei. Államházt.belüli megel. 0 0 0 8 332
Teljesítés 0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

Eredeti Kötelező feladatok összesen 208 300 0 47 537 0 109 0 255 946 0 500 0 500 256 446 10 842 11 279
Mód.ei. 208 335 171 48 037 0 4 046 0 260 589 1 000 500 0 1 500 262 089 17 375 7 892
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sor- Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek
szám feladatonként feladatonként

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként



5. melléklet a 7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
2. oldal 5. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Elő- vetési Költségv. Költségv.
irány- Helyi önk. Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv.
zat/ műk. támogat. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze-

Telje- ált.tám. és kieg. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen
sítés támogat. ÁHT-n összesen összesen

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

2.1 Eredeti 082091 Közművelődés-közösségi és 0 0 0 1 762
Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése 0 0 0 1 762
Teljesítés 0 0 0

2.2 Eredeti 082092 Közművelődés-hagyományos 0 0 0
Mód.ei. közösségi kulturális értékek 0 0 0
Teljesítés gondozása 0 0 0

2.3 Eredeti 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellá- 0 0 0 500
Mód.ei. tása és támogatása 0 0 0 500
Teljesítés 0 0 0

2.4 Eredeti 084031 Civil szervezetek működési 0 0 0 2 500
Mód.ei. támogatása 0 0 0 4 500
Teljesítés 0 0 0

2.5 Eredeti 041140 Területfejlesztési feladatok 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 3 000
Teljesítés 0 0 0

2.6 Eredeti Egyéb feladatok 0 0 0
Mód.ei. HUNGARICUM Biz. fel.tám. 10 000 10 000 0 10 000
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 762 0
Mód.ei. 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 6 762 3 000
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Államigazgatási feladat
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 Államigazgatási feladat össz. 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 47 537 0 109 0 255 946 0 500 0 500 256 446 15 604 11 279
Mód.ei. 208 335 171 58 037 0 4 046 0 270 589 1 000 500 0 1 500 272 089 24 137 10 892
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szám feladatonként feladatonként
Sor- Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként



6. melléklet a 7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. oldal 6. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Elő- vetési Költségv. Költségv.
irány- Helyi önk. Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv.
zat/ műk. támogat. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze-

Telje- ált.tám. és kieg. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen
sítés támogat. ÁHT-n összesen összesen

belülr. Műk.cél Felh.cél

1. Kötelező feladatok
1.1 Eredeti 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. 1 086 1 086 1 650 1 650 2 736 23 697 1 000

Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási 3 963 3 963 1 650 1 650 5 613 23 624 1 100
Teljesítés tevékenysége 0 0 0

1.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Kötelező feladatok összesen 0 0 0 0 1 086 0 1 086 0 0 1 650 1 650 2 736 23 697 1 000
Mód.ei. 0 0 0 0 3 963 0 3 963 0 0 1 650 1 650 5 613 23 624 1 100
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Önként vállalt feladatok
2.1 Eredeti 016010 Országgyűlése, önkormányzati 0 0 0

Mód.ei. és európa parlamenti képviselő- 0 0 0
Teljesítés választ.kapcs.tev. 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. Államigazgatási feladat
3.1 Eredeti 016010 Országgyűlési, önkormányzati 2 251 2 251 0 2 251 1 803

Mód.ei. és európa parlamenti képviselő- 2 460 2 460 0 2 460 1 803
Teljesítés választ.kapcs.tev. 0 0 0

3.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Államigazgatási feladat összesen 0 0 2 251 0 0 0 2 251 0 0 0 0 2 251 1 803 0
Mód.ei. 0 0 2 460 0 0 0 2 460 0 0 0 0 2 460 1 803 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: 0 0 2 251 0 1 086 0 3 337 0 0 1 650 1 650 4 987 25 500 1 000
Mód.ei. 0 0 2 460 0 3 963 0 6 423 0 0 1 650 1 650 8 073 25 427 1 100
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként 

szám feladatonként feladatonként
Sor- Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek



7. melléklet a 7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. oldal 7. melléklet a 2/2015. (II. 20) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban
Kormány- Feladat megnevezése Költség-

Elő- zati vetési
irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadá-
zat/ számje- juttatások terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i sok

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

Önkormányzat nettósított költségvetése
1. Eredeti Kötelező feladat összesen 131 123 36 356 85 845 0 37 247 20 247 290 571 8 235 6 194 0 14 429 305 000

Mód.ei. 136 756 37 316 85 940 0 37 207 11 567 297 219 5 660 5 234 1 248 12 142 309 361
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Eredeti Önként vállalt feladat összesen 400 108 254 0 4 000 500 4 762 0 0 0 0 4 762
Mód.ei. 400 108 10 254 0 6 000 500 16 762 3 000 0 0 3 000 19 762
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Eredeti Államigazgatási feladat összesen 3 250 804 0 0 0 0 4 054 0 0 0 0 4 054
Mód.ei. 3 416 847 0 0 0 0 4 263 0 0 0 0 4 263
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti Feladatok összesen: 134 773 37 268 86 099 0 41 247 20 747 299 387 8 235 6 194 0 14 429 313 816
Mód.ei. 140 572 38 271 96 194 0 43 207 12 067 318 244 8 660 5 234 1 248 15 142 333 386
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási költségvetési kiadások 
feladatonként

Sor-
szám

Működési költségvetési kiadások
feladatonként

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként 



8. melléklet a 7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. oldal 8. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban
Kormány- Feladat megnevezése Költség-

Elő- zati vetési
irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadá-
zat/ számje- juttatás terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i sok

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

1. Kötelező feladatok
1.1 Eredeti 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. 48 367 13 797 22 205 20 247 20 247 104 616 500 500 105 116

Mód.ei. jogalkotó és általános igazga- 50 567 13 905 22 650 17 663 11 567 104 785 1 055 445 1 500 106 285
Teljesítés tási tevékenysége 0 0 0

1.2 Eredeti 011140 Országos és helyi nemzetiségi 547 500 1 047 0 1 047
Mód.ei. önkormányzatok igazgatási 547 500 1 047 0 1 047
Teljesítés tevékenysége 0 0 0

1.3 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 24 765 24 765 0 24 765
Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt) 24 765 24 765 0 24 765
Teljesítés 0 0 0

1.4 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 7 056 7 056 2 085 6 194 8 279 15 335
Mód.ei. (Megyei önk. tartalék felh.) 7 438 7 438 3 103 4 789 7 892 15 330
Teljesítés 0 0 0

1.5 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 0 3 000 3 000 3 000
Mód.ei. Egyéb területfejlesztési feladat 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.6 Eredeti 081021 Sportszövetségek és szab.test. 2 000 2 000 0 2 000
Mód.ei. működésének támogatása 4 000 4 000 0 4 000
Teljesítés 0 0 0

1.7 Eredeti 081043 Iskolai, diáksport- tevékenység 500 500 0 500
Mód.ei. és támogatása 1 000 1 000 0 1 000
Teljesítés 0 0 0

1.8 Eredeti 041233 Hosszabb időtartamú közfog- 0 0 0
Mód.ei. lalkoztatás 517 70 587 0 587
Teljesítés 0 0 0

1.9 Eredeti Egyéb feladatok 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Kötelező feladatok összesen 48 367 13 797 54 573 0 23 247 20 247 139 984 5 585 6 194 0 11 779 151 763
Mód.ei. 51 084 13 975 55 400 0 23 163 11 567 143 622 4 158 5 234 0 9 392 153 014
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szám feladatonként feladatonként

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 

Sor- Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások 



8. melléklet a 7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
2. oldal 8. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban
Kormány- Feladat megnevezése Költség-

Elő- zati vetési
irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadá-
zat/ számje- juttatás terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i sok

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

2. Önként vállalt feladatok
2.1 Eredeti 082091 Közművelődés-közösségi és 400 108 254 1 000 500 1 762 0 1 762

Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése 400 108 254 1 000 500 1 762 0 1 762
Teljesítés 0 0 0

2.2 Eredeti 082092 Közművelődés-hagyományos 0 0 0
Mód.ei. közösségi kulturális értékek 0 0 0
Teljesítés gondozása 0 0 0

2.3 Eredeti 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellá- 500 500 0 500
Mód.ei. tása és támogatása 500 500 0 500
Teljesítés 0 0 0

2.4 Eredeti 084031 Civil szervezetek működési 2 500 2 500 0 2 500
Mód.ei. támogatása 4 500 4 500 0 4 500
Teljesítés 0 0 0

2.5 Eredeti 041140 Területfejlesztési feladatok 0 0 0
Mód.ei. 0 3 000 3 000 3 000
Teljesítés 0 0 0

2.5 Eredeti Egyéb feladatok 0 0 0
Mód.ei. HUNGARICUM Biz.fel, 10 000 10 000 0 10 000
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Önként vállalt feladatok összesen 400 108 254 0 4 000 500 4 762 0 0 0 0 4 762
Mód.ei. 400 108 10 254 0 6 000 500 16 762 3 000 0 0 3 000 19 762
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 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 Államigazgatási feladatok ö. 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
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összesen 48 767 13 905 54 827 0 27 247 20 747 144 746 5 585 6 194 0 11 779 156 525
Mód.ei. 51 484 14 083 65 654 0 29 163 12 067 160 384 7 158 5 234 0 12 392 172 776
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sor- Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások 
szám feladatonként feladatonként

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 



9. melléklet a 7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. oldal 9. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban
Kormány- Feladat megnevezése Költség-

Elő- zati vetési
irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadá-
zat/ számje- juttatás terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i sok

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

1. Kötelező feladatok
1.1 Eredeti 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. 82 756 22 559 31 272 14 000 150 587 2 650 2 650 153 237

Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási 85 672 23 341 30 540 14 044 153 597 1 502 1 248 2 750 156 347
Teljesítés tevékenysége 0 0 0

1.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Kötelező feladatok összesen 82 756 22 559 31 272 0 14 000 0 150 587 2 650 0 0 2 650 153 237
Mód.ei. 85 672 23 341 30 540 0 14 044 0 153 597 1 502 0 1 248 2 750 156 347
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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
Mód.ei. 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

3. Államigazgatási feladatok
3.1 Eredeti 016010 Országgyűlése, önkormányzati 3 250 804 4 054 0 4 054

Mód.ei. és európa parlamenti képviselő- 3 416 847 4 263 0 4 263
Teljesítés választ.kapcs.tev. 0 0 0

3.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Államigazgatási feladatok összesen:3 250 804 0 0 0 0 4 054 0 0 0 0 4 054
Mód.ei. 3 416 847 0 0 0 0 4 263 0 0 0 0 4 263
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: 86 006 23 363 31 272 0 14 000 0 154 641 2 650 0 0 2 650 157 291
Mód.ei. 89 088 24 188 30 540 0 14 044 0 157 860 1 502 0 1 248 2 750 160 610
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

feladatonkéntszám feladatonként

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként 

Sor- Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások 



1. oldal 10. melléklet a 7/2015.(VI. 26.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2015. évi 2015. évi Változás 2015. évi Kiadások 2015. évi 2015. évi Változás 2015. évi
eredeti módosított módosított eredeti módosított módosított

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
önk.rend.szer. önk.rend.szer.

Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások
1. Működési bevételek 1.Működési kiadások
Működési célú támogat. államház. belülről Személyi juttatások 134 773 139 556 1 016 140 572
Helyi önk. működésének általános támogat. 208 300 208 300 0 208 300 Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó 37 268 38 025 246 38 271
Bérkompenzáció 2014. ált.műk.tám. 35 35 Dologi kiadások 86 099 93 972 2 222 96 194

Működési célú támogatások és kieg. tám. 157 14 171 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr. 49 788 59 922 575 60 497 Egyéb működési célú kiadások
Műk.célú támogatások áht.-n belülről 258 088 268 379 624 269 003 Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások, befizetések 6 183 -43 6 140
Visszatérítendő támogatás ny.áht-n bel.
Működési célú támogatás államházt. belülre 15 000 15 000 0 15 000

Közhatalmi bevételek Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre 5 500 7 500 2 500 10 000
Működési bevételek 1 195 1 195 6 814 8 009 Általános tartalék 2 000 8 670 1 397 10 067
Működési célú átvétt pénzeszközök Működési céltartalék 18 747 2 000 0 2 000

Egyéb működési célú kiadások összesen 41 247 39 353 3 854 43 207

1.Működési költségvetési bevételek 259 283 269 574 7 438 277 012 1.Működési költségvetési kiadások 299 387 310 906 7 338 318 244

2.Felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatások állam- Beruházások 8 235 8 808 -148 8 660
háztartáson belülről 1 000 0 1 000 Felújítások 6 194 5 234 0 5 234
Felhalmozási bevételek 500 500 0 500 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 650 1 650 0 1 650 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre 1 000 248 1 248

Felhalmozési célú támogatás áht.-n kívülre
Egyéb felhalmozási  célú kiadások összesen 0 1 000 248 1 248

2.Felhalmozási költségvetési bevételek 2 150 3 150 0 3 150 2.Felhalmozási költségvetési kiadások 14 429 15 042 100 15 142

 A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként



2. oldal 10. melléklet a 7/2015.(VI. 26.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2015. évi 2015. évi Változás 2015. évi Kiadások 2015. évi 2015. évi Változás 2015. évi
eredeti módosított módosított eredeti módosított módosított

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
önk.rend.szer. önk.rend.szer.

Költségvetési bevételek 261 433 272 724 7 438 280 162 Költségvetési kiadások 313 816 325 948 7 438 333 386
Költségvetési egyenleg (többlet)
Költségvetési egyenleg( hiány) 52 383 53 224 0 53 224
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege 40 104 41 332 -100 41 232
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege 12 279 11 892 100 11 992
Költségvetési hiány belső finanszí-
rozására szolgáló költségvetési maradvány
1. Működési célú költségvetési maradvány 40 104 49 664 -100 49 564
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány 12 279 11 892 100 11 992

 Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány 52 383 61 556 0 61 556
Költségvetési hiány külső 
finanszírozására szolgáló Finanszírozási kiadások
finanszírozási bevétel Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. 8 332 0 8 332

Belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 8 332 0 8 332
Finanszírozási bevétel összesen 52 383 61 556 0 61 556 Finanszírozási kiadások összesen 0 8 332 0 8 332
Bevételi főösszeg 313 816 334 280 7 438 341 718 Kiadási főösszeg 313 816 334 280 7 438 341 718
Hiány finanszírozása egyenlege 0 0 0 0



1. oldal 11. melléklet a 7/2015. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
13.  melléklet a 2/2015.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen
Bevételek
Tolna Megyei Önk.
KV. maradvány 52 383 61 556
Megyei önk. műk.tám 25 031 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 208 335
Műk. célú kieg.támogatás 49 30 30 31 31 171

0
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel. 30 247 5 000 14 000 5 100 200 200 3 290 58 037
Közhatalmi bevétel 0
Működési bevételek 3 937 109 4 046
Működési c.átvett pénzeszköz 0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. 1 000 1 000
Felhalmozási bevétel 500 500
Felhalm.célú átvett p. 0

0
0

Bevételek összesen: 55 278 21 713 16 694 16 694 31 695 20 632 21 764 16 864 16 864 16 664 16 664 20 563 272 089
TMÖ. Hivatal bevételei 0
Nyitó pénzk(Pénzm.)
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel. 2 252 133 37 38 2 460
Közhatalmi bevétel 0
Működési bevételek 297 25 25 25 25 25 25 3 516 3 963
Működési célú átvett p. 0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. 0
Felhalmozási bevétel 0

0
Felhalm.célú átvett p. 350 350 350 350 250 1 650

0

Hivatal bevételei összesen 2 602 133 0 387 335 25 375 25 25 375 25 3 766 8 073
Bevételek összesen: 57 880 21 846 16 694 17 081 32 030 20 657 22 139 16 889 16 889 17 039 16 689 24 329 280 162

Előirányzat-felhasználási terv 2015. év



2. oldal 11. melléklet a 7/2015. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
13.  melléklet a 2/2015.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen
Kiadások
TMÖ kiadásai
Személyi juttatások 3 743 4 143 3 943 3 623 3 623 3 783 3 886 3 990 5 990 3 783 3 783 7 194 51 484
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a 1 597 1 132 1 057 1 057 957 957 971 985 985 1 497 1 057 1 831 14 083
Dologi kiadások 26 265 2 830 9 282 6 900 1 800 1 864 1 864 6 864 1 864 1 864 1 864 2 393 65 654
Elvonások, befizetések 6 096 6 096
Nemzetk. kötelezetts. 0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel. 100 300 600 1 000
Működési c. tám. áht.-n kívülre 200 1 050 200 200 1 400 1 900 400 1 200 2 700 400 350 10 000
Általános tartalék 10 067 10 067
Műk. c. céltartalék 2 000 2 000
Beruházások 3 100 500 3 000 558 7 158
Felújítások 1 305 3 500 300 129 5 234
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. 0
Felhalm.c.pénze.átad. 0
Költségvetési kiadás összesen31 605 9 610 28 128 12 580 9 580 8 304 8 621 12 239 10 039 9 844 7 104 25 122 172 776
Államházt. belüli mege.visszaf. 8 332 8 332
TM.Önk. kiadásai összesen 39 937 9 610 28 128 12 580 9 580 8 304 8 621 12 239 10 039 9 844 7 104 25 122 181 108
TMÖH kiadásai 0
Személyi juttatások 5 708 12 558 6 847 9 468 6 838 6 838 6 808 6 808 6 808 6 808 6 808 6 791 89 088
Munkaadót terh. jár.szoc.hj. 1 541 1 838 3 299 1 849 3 394 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 1 239 24 188
Dologi kiadások 2 316 2 316 2 316 2 516 2 316 2 316 2 316 2 316 2 316 2 516 2 516 4 464 30 540
Elvonások, befizetések 44 44
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel. 14 000 14 000
Működési c. tám. áht-n kívülre 0

0
Beruházások 100 100 100 400 802 1 502
Felújítások 0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. 1 000 1 000
Felhalm.c.pénze.átad. 114 34 50 50 248

0
0

TMÖH kiadásai össz. 9 679 16 712 12 606 13 867 27 548 10 992 11 012 10 962 11 062 11 312 11 562 13 296 160 610

Kiadások összesen: 49 616 26 322 40 734 26 447 37 128 19 296 19 633 23 201 21 101 21 156 18 666 38 418 341 718
Egyenleg 8 264 -4 476 -24 040 -9 366 -5 098 1 361 2 506 -6 312 -4 212 -4 117 -1 977 -14 089 -61 556
Egyenleg pénzm.figy.v 60 647 56 171 32 131 22 765 17 667 19 028 21 534 15 222 11 010 6 893 4 916 -9 173 0



1. oldal 12. melléklet a 7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Adatok: Ezer Ft-ban
Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna M. Tolna M. Tolna M. Tolna M. Önkor- Önkor- Önkor- Önkor-

ROVATOK ROVATOK  MEGNEVEZÉSE Megyei Megyei Megyei Megyei Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. mányzat mányzat mányzat mányzat
SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal nettós.előir. nettós.előir. nettósított nettósított

eredeti előir. mód. ei. rsz. változás módosított ei. eredeti előir. mód. ei. rsz. változás módosított ei. eredeti rendelet. szer. változás módosított ei.
K 1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

K 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 517 517 73446 73115 0 73115 73446 73115 517 73632
K 1102 Normatív jutalmak 2000 2000 0 2000 2000 2000 0 2000
K 1103 Céljuttatás, projektprémium 0 0 0 0

K 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat 0 0 0 0
K 1105 Végkielégítés 0 0 0 0
K 1106 Jubileumi jutalom 0 0 0 0
K 1107 Béren kívüli juttatások 3148 3148 0 3148 3148 3148 0 3148
K 1108 Ruházati költségtérítés 0 0 0 0
K 1109 Közlekedési költségtérítés 1627 1627 0 1627 1627 1627 0 1627
K 1110 Egyéb költségtérítések 950 950 0 950 950 950 0 950
K 1111 Lakhatási támogatások 0 0 0 0
K 1112 Szociális támogatások 600 600 0 600 600 600 0 600
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1900 5139 84 5223 1900 5139 84 5223

11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 0 517 517 83671 86579 84 86663 83671 86579 601 87180

K 121 Választott tisztségviselők juttatásai 40671 40671 0 40671 0 40671 40671 0 40671

K 122
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 
foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1400 1400 720 2120 100 100 1515 1615 1500 1500 2235 3735

K 123 Egyéb külső személyi juttatások 6696 8496 -320 8176 2235 2310 -1500 810 8931 10806 -1820 8986
K 12. Külső személyi juttatások 48767 50567 400 50967 2335 2410 15 2425 51102 52977 415 53392
K 1. Személyi juttatások 48767 50567 917 51484 86006 88989 99 89088 134773 139556 1016 140572

K 2.
Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 13905 13905 178 14083 23363 24120 68 24188 37268 38025 246 38271

Ebből: szociális hozzájárulási adó 12500 12500 70 12570 21417 22174 68 22242 33917 34674 138 34812
rehabiliációs hozzájárulás 0 0 0 0 0 0
korkedvezmény-biztosítási járulék 0 2 2 0 2 2 2 0 2
egészsgügyi hozájárulás 865 865 108 973 977 977 0 977 1842 1842 108 1950
táppénz hozzájárulás 0 100 100 0 100 100 100 0 100
a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár. 0 0 0 0 0 0
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 540 540 0 540 867 867 0 867 1407 1407 0 1407

K 3. Dologi kiadások

K 311 Szakmai anyagok beszerzése 293 293 0 293 478 478 0 478 771 771 0 771
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 724 1143 -200 943 7536 7536 -100 7436 8260 8679 -300 8379
K 313 Árubeszerzés 0 0 0 0
K 31 Készletbeszerzés 1017 1436 -200 1236 8014 8014 -100 7914 9031 9450 -300 9150

K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 468 468 700 1168 1893 1893 0 1893 2361 2361 700 3061
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 317 317 0 317 1735 1735 0 1735 2052 2052 0 2052
K 32 Kommunikációs szolgáltatások 785 785 700 1485 3628 3628 0 3628 4413 4413 700 5113

K 331 Közüzemi díjak 0 0 0 0
K 332 Vásárolt élelmezés 0 0 0 0
K 333 Bérleti és lízing díjak 303 303 300 603 0 303 303 300 603
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1050 1664 0 1664 1327 1327 0 1327 2377 2991 0 2991
K 335 Közvetített szolgáltatások 0 0 0 0 0 0
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 69 69 0 69 20 20 0 20 89 89 0 89
K 337 Egyéb szolgáltatások 33123 40665 -450 40215 11431 9191 -300 8891 44554 49856 -750 49106
K 33 Szolgáltatási kiadások 34545 42701 -150 42551 12778 10538 -300 10238 47323 53239 -450 52789

K 341 Kiküldetések kiadásai 200 200 0 200 160 160 0 160 360 360 0 360
K 342 Reklám- és propagandakiadások 5600 5600 0 5600 100 100 0 100 5700 5700 0 5700
K 34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5800 5800 0 5800 260 260 0 260 6060 6060 0 6060

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben



2. oldal 12. melléklet a 7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna M. Tolna M. Tolna M. Tolna M. Önkor- Önkor- Önkor- Önkor-
ROVATOK ROVATOK  MEGNEVEZÉSE Megyei Megyei Megyei Megyei Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. mányzat mányzat mányzat mányzat
SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal nettós.előir. nettós.előir. nettósított nettósított

eredeti előir. mód. ei. rsz. változás módosított ei. eredeti előir. mód. ei. rsz. változás módosított ei. eredeti rendelet. szer. változás módosított ei.

K 351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 10398 12205 95 12300 6087 5818 0 5818 16485 18023 95 18118
K 352 Fizetendő áfa 0 0 0 0
K 353 Kamatkiadások 0 0 0 0
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 5 5 0 5 5 5 0 5 10 10 0 10
K 355 Egyéb dologi kiadások 2277 2277 0 2277 500 500 2177 2677 2777 2777 2177 4954
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 12680 14487 95 14582 6592 6323 2177 8500 19272 20810 2272 23082
K 3. Dologi kiadások 54827 65209 445 65654 31272 28763 1777 30540 86099 93972 2222 96194

K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K 501 Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0

K 5021 A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad. 6096 0 6096 0 0 6096 0 6096
K 5022 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz. 0 87 -43 44 0 87 -43 44
K 5023 Egyéb elvonások befizetések 0 0

0 0
0 0

K 503
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó 
kifizetés ÁHT-n belülre 0 0 0 0 0 0

K 504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása ÁHTn belülre 0 0 0 0 0 0

K 505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztése ÁHTn belülre 0 0 0 0 0 0

K 506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
belülre 1000 1000 0 1000 14000 14000 0 14000 15000 15000 0 15000

K 507
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó 
kifizetés ÁHT-n kívülre 0 0 0 0 0 0

K 508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása ÁHTn kívülre 0 0 0 0 0 0

K 509 Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 0 0 0 0
K 510 Kamattámogatások 0 0 0 0 0 0

K 512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre 5500 7500 2500 10000 0 5500 7500 2500 10000

K 513 Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti 20747 10670 1397 12067 20747 10670 1397 12067
K 5. Egyéb működési célú kiadások 27247 25266 3897 29163 14000 14087 -43 14044 41247 39353 3854 43207

Működési kiadások összesen: 144746 154947 5437 160384 154641 155959 1901 157860 299387 310906 7338 318244
K 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 142 348 0 348 200 200 0 200 342 548 0 548
K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0
K 63 Infrmatikai eszközök beszerzése 1393 864 -293 571 681 681 0 681 2074 1545 -293 1252
K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 500 2062 293 2355 1205 418 -148 270 1705 2480 145 2625
K 65 Részesedések beszerzése 3000 3000 0 3000 0 3000 3000 0 3000

K 66 Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások 0 0 0 0 0 0
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 550 884 0 884 564 351 0 351 1114 1235 0 1235
K 6. Beruházások 5585 7158 0 7158 2650 1650 -148 1502 8235 8808 -148 8660

K 71 Ingatlanok felújítása 4877 4392 0 4392 0 4877 4392 0 4392
K 72 Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0
K 74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1317 842 0 842 0 1317 842 0 842
K 7. Felújítások 6194 5234 0 5234 0 0 0 0 6194 5234 0 5234

K 81
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n 
belülre 0 0 0 0

K 82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök nyújtása áht-n belülre 0 0 0 0

K 83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök törlesztése áht-n belülre 0 0 0 0

K 84
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 
(végleges) 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000



3. oldal 12. melléklet a 7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna M. Tolna M. Tolna M. Tolna M. Önkor- Önkor- Önkor- Önkor-
ROVATOK ROVATOK  MEGNEVEZÉSE Megyei Megyei Megyei Megyei Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. mányzat mányzat mányzat mányzat
SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal nettós.előir. nettós.előir. nettósított nettósított

eredeti előir. mód. ei. rsz. változás módosított ei. eredeti előir. mód. ei. rsz. változás módosított ei. eredeti rendelet. szer. változás módosított ei.

K 85
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n 
kívülre 0 0 0 0 0 0

K 86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 0 248 248 0 0 248 248

K 87 Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0

K 89
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. 
célú végleges) 0 0 0 0 0 0

K 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 1000 248 1248 0 1000 248 1248
Felhalmozási kiadások összesen: 11779 12392 0 12392 2650 2650 100 2750 14429 15042 100 15142
Költségvetési kiadások összesen: 156525 167339 5437 172776 157291 158609 2001 160610 313816 325948 7438 333386

K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0
K 911 911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0
K 9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak 0 0 0 0 0 0

K 9112
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi 
vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0

K 9113 Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll. 0 0 0 0 0 0
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0
K 9121 Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0
K 9122 Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0
K 9123 Kincstárjegyek beváltása 0 0 0 0 0 0
K 9124 Éven belüli lej.értékpapírok beváltása 0 0 0 0 0 0
K 9125 Belföldi kötvények beváltása 0 0
K 9126 Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása 0 0

K 913
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 
78. § (4)(5) szerinti 0 0 0 0 0 0

K 914
Államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti 8332 0 8332 0 0 8332 0 8332

K 915
Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § 
(1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám. 126804 126961 -951 126010 0 0 0 0 0

K 916 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0
K 917 Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 0 0 0 0

K 918

Központi költségvetés sajátos finanszírozási 
kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi 
műveletek 0 0 0 0 0 0

K 919 Tulajdonosi kölcsönök 0 0
K 92. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0
K 921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0
K 922 Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0
K 923 Külf.értékpapírok bevátása 0 0 0 0 0 0

K 924 Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz. 0 0 0 0 0 0
K 925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek 0 0
K 93. Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek 0 0 0 0 0 0
K 94. Váltó kiadások 0 0
K 9. Finanszírozási kiadások 126804 135293 -951 134342 0 0 0 0 0 8332 0 8332

Összesen: 283329 302632 4486 307118 157291 158609 2001 160610 313816 334280 7438 341718
BEVÉTELEK

B 1-7. Költségvetési bevételek

B 111
Helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása 208300 208300 35 208335 0 208300 208300 35 208335

B 112
Települési önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0

B 113
Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, 
gyermekétkezt. feladatainak tágatása 0 0 0 0 0 0

B 114
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása 0 0 0 0 0 0

B 115
Működési célú költségvetési támogatások és  és 
kiegészítő támogatások 157 14 171 0 0 157 14 171

B 116 Elszámolásból származó bevételek 0 0
B 11. Önkormányzatok működési támogatásai 208300 208457 49 208506 0 0 0 0 208300 208457 49 208506
B 12. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0

B 13.
Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó 
megtérülések áhtn belülről 0 0 0 0 0 0

B 14.
Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0 0



4. oldal 12. melléklet a 7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna M. Tolna M. Tolna M. Tolna M. Önkor- Önkor- Önkor- Önkor-
ROVATOK ROVATOK  MEGNEVEZÉSE Megyei Megyei Megyei Megyei Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. mányzat mányzat mányzat mányzat
SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal nettós.előir. nettós.előir. nettósított nettósított

eredeti előir. mód. ei. rsz. változás módosított ei. eredeti előir. mód. ei. rsz. változás módosított ei. eredeti rendelet. szer. változás módosított ei.

B 15.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igéybevétele áht-n belülről 0 0 0 0 0 0

B 16. Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről 47537 57537 500 58037 2251 2385 75 2460 49788 59922 575 60497

B 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 255837 265994 549 266543 2251 2385 75 2460 258088 268379 624 269003
B 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0

B 22.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 
származó megtérülések áht-n belülről 0 0 0 0 0 0

B 23.
Felhalmozási cél visszatéritendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0 0

B 24.
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök igénybevétee áht-n  belülről 0 0 0 0 0 0

B 25.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n 
belülrő 1000 0 1000 0 0 1000 0 1000

B 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 1000 0 1000 0 0 0 0 0 1000 0 1000

B 3. Közhatalmi bevételek
B 31. Jövedelemadók
B 311 Magánszemélyek jövedelemadói
B 312 Társaságok jövedelemadói
B 32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok
B 33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
B 34. Vagyoni típusú adók
B 35. Termékek és szolgáltatások adói
B 36. Egyéb közhatalmi bevételek
B 3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 401 Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0
B 402 Szolgáltaások ellenértéke 3937 3937 576 576 1000 1576 576 576 4937 5513
B 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0 0 0
B 404 Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 0 0
B 405 Ellátási díjak 0 0 0 0 0 0
B 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0 0 0 0
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 0
B 408 Kamatbevételek 9 9 0 9 10 10 0 10 19 19 0 19
B 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés 0 0
B 411 Egyéb működési bevétel 100 100 0 100 500 500 1877 2377 600 600 1877 2477
B 4. Működési bevételek 109 109 3937 4046 1086 1086 2877 3963 1195 1195 6814 8009

B 51. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0
B 52. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0
B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 500 500 0 500 0 500 500 0 500
B 54. Részesedések értékesítése 0 0 0 0

B 55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 0
B 5. Felhalmozási bevételek 500 500 0 500 0 0 0 0 500 500 0 500

B 61.
Működési célú garancia- és kezességvállalából 
származó megtérülések áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0

B 62.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az EU-tól 0 0 0 0 0 0

B 63.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől 0 0 0 0 0 0

B 64.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0

B 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0
B 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 71.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 
származó megtérülések áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0

B 72.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése az EU-tól 0 0 0 0 0 0

73.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-
től 0 0 0 0 0 0



5. oldal 12. melléklet a 7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna M. Tolna M. Tolna M. Tolna M. Önkor- Önkor- Önkor- Önkor-
ROVATOK ROVATOK  MEGNEVEZÉSE Megyei Megyei Megyei Megyei Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. mányzat mányzat mányzat mányzat
SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal nettós.előir. nettós.előir. nettósított nettósított

eredeti előir. mód. ei. rsz. változás módosított ei. eredeti előir. mód. ei. rsz. változás módosított ei. eredeti rendelet. szer. változás módosított ei.

B 74.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 1650 1650 0 1650 1650 1650 0 1650

B 75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0
B 7. Felalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 1650 1650 0 1650 1650 1650 0 1650

Működési költségvetési bevételek 255946 266103 4486 270589 3337 3471 2952 6423 259283 269574 7438 277012
Felhalmozási költségvetési bevételek 500 1500 0 1500 1650 1650 0 1650 2150 3150 0 3150
Költségvetési bevételek 256446 267603 4486 272089 4987 5121 2952 8073 261433 272724 7438 280162

B 8. Finanszírozási bevételek
B 81. Belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0
B 811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0
B 8111 Hosszú lejárat hitelek, köcsnök felvétele pü.váll.-tól 0 0 0 0 0 0

B 8112
Likvidástási célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 
vállalkozástól 0 0 0 0 0 0

B 8113
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. 
vállalkozástól 0 0 0 0 0 0

B 812. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

B 8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 
értékeítése 0 0 0 0 0 0

B 8122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 0 0

B 8123
Befekteési célú beföldi értékpapírok beváltása, 
értékesítése 0 0 0 0 0 0

B 8124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 0 0
B 813. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0

B 8131 Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele 26883 35029 0 35029 25500 26527 0 26527 52383 61556 0 61556
Ebből: működési célú maradv.igv. 15604 24137 0 24137 24500 25527 -100 25427 40104 49664 -100 49564
Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel 11279 10892 0 10892 1000 1000 100 1100 12279 11892 100 11992

B 8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 0 0

B 814. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0
áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések 
beérkezését 0 0 0 0

B 815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 0 0
B 816. Központi irányító szervi támogatás 0 126804 126961 -951 126010 0 0 0 0

Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás 
beérkezése 0 0 0 0

B 817. Lekötött betétek megszüntetése 0 0 0 0

B 818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0
áht 73. § (1) ba-be) pontjai 0 0 0 0

B 819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 0 0 0
B 82. Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0

B 821.
Forgatási célú külföldi értékpapírok 
beváltása,értékesítése 0 0 0 0

B 822.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 
értékesítése 0 0 0 0

B 823. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0

B 824.
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és 
nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0

B. 825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B 83.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 
ügyl.bevételei 0 0 0 0

B. 84. Váltóbevételek
B 8. Finanszírozási bevételek 26883 35029 0 35029 152304 153488 -951 152537 52383 61556 0 61556

Összesen: 283329 302632 4486 307118 157291 158609 2001 160610 313816 334280 7438 341718
Egyenleg működési költségvetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyenleg felhalmozási költségvetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyenleg költségvetés összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Indokolás 
a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20)  

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelettervezethez 

 
 

Általános indokolás 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletet a Közgyűlése 2015. február 20.-i ülésén hagyta jóvá. A költségvetés ezt 
megelőzően egy alkalommal, 2015. május 4.-ei hatállyal módosult.  
 
A költségvetés ismételt módosítását az állami támogatások változása, a Közgyűlés 
elnöke és a megyei főjegyző döntése alapján, jogszabályon alapuló, illetve átruházott 
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások rendeletbe 
foglalása, valamint a teljesített vagy várható többletbevételek, valamint egyéb okból 
szükségessé vált bevétel korrekciók átvezetése indokolja. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetését 313.816 E Ft bevételi, illetve 
kiadási főösszeggel fogadta el a Közgyűlés. A 2015. április hónapban tárgyalt 
módosítással a főösszeg 334.280 E Ft-ra növekedett. A most előterjesztett javaslat 
elfogadása esetén a bevételi és kiadási főösszeg tovább emelkedik, 341.718 E Ft-ra 
változik. A növekedés 7.438 E Ft. 
 
A költségvetés bevételi oldalán a működési költségvetés előirányzata 7.438 E Ft-tal 
növekszik, a felhalmozási költségvetési bevétel összege nem változik. A 
költségvetési maradvány főösszege szintén változatlan marad, azon belül azonban 
100 E Ft átcsoportosításra teszünk javaslatot a működési és felhalmozási célú 
költségvetési maradvány igénybevételében.  
 
A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadás előirányzata 7.338 
E Ft-tal, a felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 100 E Ft-tal módosul. Ez az 
utóbbi változás indokolja a költségvetési maradvány igénybevételén belül a 
felhalmozási célú igénybevétel növelését is. 
 
A költségvetési bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok változását a 
következő tételek indokolják: 

- a 2014. december havi illetményhez kapcsolódó bérkompenzáció a megyei 
önkormányzat általános működési támogatását növeli 35 E Ft-tal, korábban 
ezt a tételt kiegészítő állami támogatásként mutattuk ki, emiatt az előirányzat 
átvezetését tartalmazza a tervezet; 

- a 2015. évi bérkompenzációra biztosított kiegészítő állami támogatás 171 E 
Ft-ra növekszik a félév végéig, a korábbi rendeletmódosítás az előbbiekben 
említett 35 E Ft átvezetését is figyelembe véve 122 E Ft-ot tartalmazott ezen a 
jogcímen, így 49 E Ft-tal szükséges megemelni a tervezett előirányzatot, a 
rendelettervezetben a nettó 14 E Ft változás jelenik meg; 

- a bérkompenzáció 49 E Ft-os növekménye a Hivatal irányítószervi 
támogatását növeli, míg a Hivatal kiadásain belül a személyi juttatás 39 E Ft-
tal, a szociális hozzájárulási adó 10 e Ft-tal emelkedik; 
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- az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről  bevételi 
előirányzatot a tervezett közfoglalkoztatás támogatása miatt 500 E Ft-tal 
javasoljuk megemelni, az önkormányzat személyi juttatás előirányzata 517 E 
Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 70 E Ft-tal növekszik, míg az 
önrésznek megfelelő 87 E Ft-tal az általános tartalék csökken; 

- a Nemzeti Választási Iroda az időközi választások támogatására 75 E Ft-ot 
biztosított, több részletben, a megyei főjegyző saját hatáskörben a Hivatal 
bevételi előirányzatát - az egyéb működési célú támogatás államháztartáson 
belülre bevételi előirányzatot érintően – továbbá kiadási előirányzatát, azon 
belül a személyi juttatás előirányzatot 60 E Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó 
előirányzatot 15  E Ft-tal megemelte; 

- az önkormányzat – kötelező feladataihoz kapcsolódóan – a DDRFÜ Nonprofit 
Kft. európai uniós támogatással finanszírozott feladatai közül a TOP 
tervezésével összefüggő két részfeladatot – szakértőként, vállalkozási 
szerződés keretében, közbeszerzési eljárásban – hajtott végre, melynek díját, 
ellenértékét működési bevételként számolhatjuk el, 3.937 E Ft összegben; 

- a működési bevételi többlet az általános tartalékot növeli, mivel a Hivatal 
költségvetésében a feladat ellátásához szükséges kiadások finanszírozása 
biztosított volt, a feladatot a Hivatal munkatársai szabad kapacitásaik terhére 
látták el; 

- a Hivatal – az érintett Irányító Hatóság jóváhagyásával – megbízási szerződés 
keretében segíti egy Lieder szervezet tervező munkáját, a megbízási díj 
várható összege 1.000 E Ft, ami a Hivatal működési bevételi előirányzatát 
növeli, a kiadási előirányzat nem módosul, a bevétel növekedésével 
egyidejűleg az irányítószerv támogatása csökken; 

- a lakásépítés és vásárlás támogatásából, a korábbi években nyújtott 
kölcsönökből a Hivatal költségvetésében követelés áll fenn, a késedelmesen 
vagy nem törlesztő kölcsönadósok tartozása miatt a munkáltatói kölcsönt 
kezelő hitelintézet késedelmi kamatot számított fel a 2014. évi hátralékok után, 
melynek elszámolása ebben az évben csak egyéb működési bevétel 
követelésként történhet meg, a működési bevételi előirányzat növelése 1.877 
E Ft-tal azért szükséges, hogy a követelés nyilvántartásba vétele 
megtörténhessen, a bevétel teljesítése nem várható, emiatt a kiadási 
előirányzat (egyéb dologi kiadás) felhasználására sincs lehetőség; 
 

A költségvetési kiadásokon belül átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat 
átcsoportosítások átvezetésére is sor kerül, ezek az alábbiak: 

- a Közgyűlés elnöke az önkormányzat költségvetésében az egyéb külső 
személyi juttatások  - előző költségvetési rendelet módosítás során megemelt 
– előirányzatából 720 E Ft-ot csoportosított át a munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony kiadásaira, a roma koordinátor díjazására; 

-  a dologi kiadásokon belül a Megyei Értéktár Bizottság 10.000 E Ft 
támogatásának felhasználás szerinti átcsoportosítására került sor, az elnök 
átruházott hatáskörében, az egyéb szolgáltatások kiadás 800 E Ft-tal 
csökkent, míg a bérleti díj 300 E Ft-tal, az informatikai szolgáltatás 
előirányzata 500 E Ft-tal növekedett; 

- az önkormányzati igazgatási feladatok esetében az üzemeltetési anyag 
beszerzés kiadás 200 E Ft-tal csökkent, míg az informatikai szolgáltatás 
kiadás 200 E Ft-tal emelkedett új analitikus nyilvántartó szoftver használati 
díja miatt, továbbá a beruházási kiadásokon belül az informatikai eszközök 
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beszerzése előirányzatból 293 E Ft átcsoportosítására került sor az egyéb 
tárgyi eszközök beszerzése rovatra, a változások a közgyűlés elnökének 
átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai; 

- a megyei főjegyző a Hivatal költségvetésén belül a lakásépítés és vásárlás 
támogatás kezelési költségekhez kapcsolódó növekedése miatt saját 
hatáskörben 148 E Ft-ot csoportosított át a beruházási kiadásokból az egyéb 
felhalmozási kiadások előirányzatra, illetve a még várható kiadások 
elszámolásának biztosítására további 100 E Ft átcsoportosítását tartalmazza 
a javaslat; 

- a megyei főjegyző saját hatáskörében a személyi juttatásokon belül a 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony előirányzatát – a választási 
elszámolásokhoz kapcsolódóan – 1.500 E Ft-tal megemelte az egyéb külső 
személyi juttatások előirányzatból történő átcsoportosítással; 

- a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva a dologi kiadásokon belül 300 E 
Ft-ot csoportosított át az egyéb szolgáltatások kiadásról az egyéb dologi 
kiadásokra, tanulmányi szerződéshez kapcsolódó tandíj fedezetére. 

 
A költségvetés tervezetében további kiadási előirányzat módosításokra teszünk 
javaslatot. A megyei kitüntető díjak számának növekedése miatt  508 E Ft-ot, a 
könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása fedezeteként 445 E Ft-ot a tartalék 
terhére javasolunk átcsoportosítani. 
Szintén a tartalék terhére javasoljuk megemelni - a 2014. évi  szintre – 2.000 E 
Ft-tal a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége, valamint 500 E Ft-tal a 
Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatását 
 
A felsoroltak figyelembevételével a működési költségvetési kiadás előirányzata 
310.906 E Ft-ról 318.244 E Ft-ra, a felhalmozási kiadás előirányzata 15.042 E Ft-
ról 15.142 E Ft-ra módosul. 
 
A személyi juttatás előirányzat 139.556 E Ft-ról 140.572 E Ft-ra, a munkaadót 
terhelő járulék kiadás 38.025 E Ft-ról 38.271 E Ft-ra, a dologi kiadás 93.972 E Ft-
ról 96.194 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadás 39.353 E Ft-ról 43.207 E Ft-ra 
módosul. 
 
A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások előirányzata 8.808 E Ft-ról 8.660 
E Ft-ra csökken, a felújítások előirányzata nem változik, az egyéb felhalmozási 
célú kiadások előirányzata 1.000 E Ft-ról 1.248 E Ft-ra növekszik. 
 
A költségvetés egyenlege nem változik a módosítások miatt, de a működési 
egyenleg, hiány 100 E Ft-tal csökken, míg a felhalmozási egyenleg, hiány 100 E 
Ft-tal emelkedik. 
 
A tartalék összege 10.670 E Ft-ról 12.067 E Ft-ra változik. Az általános tartalékot 
10.067 E Ft-ban, a működési céltartalékot 2.000 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni. 
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Részletes indokolás 
  

1. §-hoz 
 
A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait módosítja a 
Közgyűlés.  
 
Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 272.724 E 
Ft-ról 280.162 E Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 325.948 E Ft-ról 333.386 E 
Ft-ra módosul. 
 
A finanszírozási bevételek előirányzata összességében nem változik, míg 
részletezésében 100 E Ft-tal növekszik a felhalmozási célú maradvány igénybevétel, 
a működési célú igénybevétel pedig ezzel azonos összeggel csökken. 
A finanszírozási kiadások volumene 8.332 E Ft-ban kerül megállapításra, összege 
változatlan marad. 
 
A költségvetési bevételeken belül módosul a működési támogatás államháztartáson 
belülről előirányzat a bérkompenzáció beépítése, a választások támogatásának 
változása és a közfoglalkoztatás tervezett támogatása miatt. 
 
A működési bevétel előirányzat a szerződésben nyújtott, a TOP tervezéséhez 
kapcsolódó szakértői szolgáltatás, megbízási díj keretében várható többletbevétel és 
a munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó késedelmi kamat elszámolhatósága 
érdekében módosul. 
  
A költségvetési kiadási előirányzat  az általános indokolásban részletezett változások 
miatt 7.438 E Ft-tal növekszik, volumene 333.386 E Ft-ban állapítható meg. 
 
A működési költségvetési kiadás 310.906 E Ft-ról 318.244 E Ft-ra, a felhalmozási 
költségvetési kiadás 15.042 E Ft-ról 15.142 E Ft-ra módosul.  
 
A költségvetés egyenlege összegében nem, csak összetételében változik. 
 

2. §-hoz 
 

A rendelettervezet 2. §-ában hagyja jóvá a Közgyűlés az önkormányzat elkülönített 
költségvetési előirányzatait, valamint az önkormányzati hivatal által felhasználható 
költségvetési kereteket. 
 
Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzatot 
272.089 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.  
 
A költségvetési bevételi előirányzaton belül növekszik a működési célú támogatás 
államháztartáson belülről előirányzat a bérkompenzációra biztosított állami 
támogatás miatt, valamint a közfoglalkoztatásra tervezett támogatás beépítésével. 
 
A működési bevételi előirányzat 109 E Ft-ról 4.046 E Ft-ra emelkedik, realizált 
bevételi többlet elérése következtében. 
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A bevételi előirányzat egyéb kiemelt előirányzatai nem változnak. 
 
A költségvetési kiadási előirányzat az önkormányzat elkülönített költségvetésében 
5.437 E Ft-tal emelkedik, 167.339 E Ft-ról 172.776 E Ft-ra változik. 
 
A személyi juttatás előirányzat 400 E Ft-tal növekszik a kitüntetések számnak 
várható változása, 517 E Ft-tal a közfoglalkoztatás bérkiadása miatt. A személyi 
kiadás előirányzaton belül átcsoportosításra is sor kerül. 
 
A személyi juttatás előirányzatot 51.484 E Ft-ban tartalmazza a tervezet. 
 
A munkaadót terhelő járulék kiadás 13.905 E Ft-ról 178 E Ft-tal, 14.083 E Ft-ra 
növekszik, a kitüntetések fedezetének járulék vonzatával. 
 
A dologi kiadás 445 E Ft-tal emelkedik, a tervezett előirányzatot 65.654 E Ft-ban 
javasoljuk jóváhagyni.  
 
A dologi kiadáson belül a rovatok között végrehajtott átcsoportosításokat a 12. 
melléklet tartalmazza.   
  
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 25.266 E Ft-ról 29.163 E Ft-ra 
módosul. A tartalék a működési bevétel növekedése és a tartalék terhére 
átcsoportosított tételek nettó egyenlegeként 1.397 E Ft-tal növekszik. 
Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzat 2.500 E Ft-
tal módosul, 7.500 E Ft-ról 10.000 E Ft-ra változik. A változás a Tolna Megyei 
Sportszövetségek Szövetsége 2.000 E Ft és a Tolna Megyei Diáksport Tanács 500 E 
Ft támogatás növekedéséből adódik. 
 
A beruházási és felújítási előirányzat az önkormányzat elkülönített költségvetésében 
nem változik. 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a választással összefüggő 
támogatás, a bérkompenzáció és a működési bevétel növekedése következtében 
módosul. 
Az időközi választás támogatásával a megyei főjegyző saját hatáskörben emelte meg 
az előirányzatot, míg a bérkompenzáció és a működési bevétel emelése a Közgyűlés 
döntése alapján válik hatályossá. 
 
A működési bevétel 1.000 E Ft-os emelése miatt az irányító szerv támogatása ezzel 
azonos összeggel csökken, míg a bérkompenzáció növeli az irányítószervi 
támogatás összegét. 
 
Fentiek alapján a Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 5.121 E Ft-ról 8.073 E 
Ft-ra változik.  
A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 75 E Ft-tal módosul 
az időközi választások támogatása növekedése következtében. 
 
A működési bevételen belül a szolgáltatások bevétele 1.000 E Ft-tal, az egyéb 
működési bevétel 1.877 E Ft-tal növekszik. 
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Az egyéb működési bevétel növelése a munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó 
késedelmi kamat követelésként történő elszámolhatóságát biztosítja, realizálása nem 
várható, emiatt a kiadási előirányzat keretében ez az összeg nem felhasználható. 
 
A Hivatal költségvetési kiadás előirányzata 158.609 E Ft-ról 160.610 E Ft-ra 
módosul. A növekmény 2.001 E Ft. 
 
A működési költségvetési kiadás 155.959 E Ft-ról 157.860 E Ft-ra változik. 
A működési költségvetésen belül a személyi juttatás előirányzat 99 E Ft-tal 
növekszik, az időközi választás (60 E Ft) és a bérkompenzáció (39 E Ft) miatt. Az 
előirányzatot 89.088 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni. 
 
A munkaadót terhelő járulék kiadás 24.188 E Ft-ra növekszik. Az időközi 
választáshoz kapcsolódóan 15 E Ft-tal, a bérkompenzáció miatt 10 E Ft-tal 
emelkedik az előirányzat. A szociális hozzájárulási adó további 43 E Ft-tal emelkedik 
a befizetési kötelezettségből visszavezetett tétel következtében. 
 
A dologi kiadás 28.763 E Ft-ról, 1.777 E Ft-tal, 30.540 E Ft-ra változik. A késedelmi 
kamat egyéb bevételi előirányzatának beépítése miatt 1.877 E Ft növekedés, a 
felhalmozási célú kiadás emelése miatt 100 E Ft csökkenés következik be. 
 
A dologi kiadáson belüli átcsoportosításokat a 12. melléklet tartalmazza. 
 
Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 43 E Ft-tal csökken, összege 
14.044 E Ft-ra módosul. A 43 E Ft-os csökkenés a szociális hozzájárulási adó 
befizetési kötelezettség változása miatt következik be, a 43 E Ft a munkaadót terhelő 
járulék előirányzatot növeli. 
 
A felhalmozási költségvetési kiadás pedig 2.650 E Ft-ról 2.750 E Ft-ra módosul. A 
változást a munkáltatói kölcsönök kezelési költségeinek terhelése teszi szükségessé. 
A megyei főjegyző saját hatáskörben 148 E Ft-ot már átcsoportosított a felhalmozási 
kiadásokon belül erre a célra, most a Közgyűlés további 100 E Ft-ot a működési 
költségvetésből csoportosít át a felmerülő kiadásokra. 
 
Az irányítószerv támogatása 126.961 E Ft-ról 126.010 E Ft-ra csökken. A 
támogatásból 1.000 E Ft elvonásra kerül, a szolgáltatási bevétel növekedése miatt, 
illetve 49 E Ft-tal növekszik a bérkompenzáció beépítése következtében. 
 

3. §-hoz 
 
A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, 
önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés. 
A vonatkozó adatokat 4., 7. melléklet tartalmazza.  
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4. §-hoz 
 

A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési 
előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja 
jóvá a testület. Az előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be. 
 

5. §-hoz 
 
Az 5. §-ban a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és 
költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami 
feladat szerinti bontásban állapítja meg a Közgyűlés. A részletezést a 6. és 9. 
melléklet tartalmazza. 
 

6. §-hoz 
 
A tartalék összege az alábbi tételek miatt változik: 

- módosított költségvetésben jóváhagyott összeg 10.670 E Ft 
- növekedés működési bevételi többletből 3.937 E Ft 
- növekedés hivataltól elvont összegből 1.000 E Ft 
- csökkenés kitüntetések fedezetének biztosítása miatt -508 E Ft 
- csökkenés könyvvizsgálói díj átcsoportosítása miatt -445 E Ft 
- csökkenés közfoglalkoztatás saját forrása miatt -87 E Ft 
- csökkenés egyéb működési célú támogatás 

   növelése miatt -2.500 E Ft 
Módosított tartalék előirányzata: 12.067 E Ft 
 
A tartalék összegéből 10.067 E Ft az általános tartalék és 2.000 E Ft a működési 
céltartalék. 
 

7. §-hoz 
 
A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzatnál 2 fő közfoglalkoztatott 
foglalkoztatását engedélyezi. A közfoglalkoztatás kiadásainak fedezetét pályázati 
támogatás biztosítja. A várható 2,5 hónapra vonatkozó támogatási összeg beépült az 
önkormányzat költségvetésbe. 
 

8. §-hoz 
  

A rendelet mellékletei a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet meghatározott 
mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 8. §-a.  
 

9. §-hoz 
 

A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 9. §-ában. 
 
 





3. számú melléklet 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
8/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint 
módosítja. 
 
 

1.§ 
 
A R. 1. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 
„1. § (7) A Megyei Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.tolnamegye.hu.” 
 
 

2. § 
 

(1) A R. 3. §-ának c.) pontja a következők szerint módosul: 
 
„3. § c.) Interpelláció: a Közgyűlés vagy szervei hatáskörébe tartozó ügyben valamely 
probléma felvetése és kifejtése, valamint az ezzel kapcsolatos kérdés megfogalmazása 
a Közgyűlés bizottságaihoz, elnökéhez, alelnökeihez vagy a főjegyzőhöz. Az 
interpelláció nem foglalhat magában előkészítést igénylő önálló napirendet.” 
 
 
 

(2) A R. 3. §-ának h.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„3. § h.) Akadályoztatás: Abban az esetben áll fenn, ha az érintett személyt valamely 
körülmény (így szabadság, betegség, kiküldetés vagy egyéb ok) gátolja abban, hogy 
a közgyűlési, illetve bizottsági munkában részt vegyen, és ezáltal az önkormányzati 
igazgatásra érvényes jogszabályokban meghatározott jogait és kötelezettségeit nem 
gyakorolja vagy nem tudja gyakorolni. ” 
 

(3) A R. 3. §-ának i.) pontja a következők szerint módosul: 
 

„3. § i.) Tartós távollét: Abban az esetben állapítható meg, amennyiben az érintett 
személy 30 napot meghaladóan akadályoztatott.” 
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3.§ 
 

(1) A R. egészének tekintetében az „önként vállalt közfeladat” szövegrész helyébe 
az „önként vállalt feladat” szövegrész lép. 
 

(2) A R. 8. §-a a következőkkel egészül ki: 
 

„8. § (5) A Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának mértékét és 
módját az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg.” 
 

 
4.§ 

 
A R. 11. §-a az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 
„11. § (8) A Közgyűlés által az elnökre és a bizottságokra átruházott hatáskörök 
felsorolását jelen Rendeletnek az elnök és a bizottságok részletes feladat- és 
hatásköréről szóló mellékletei tartalmazzák.” 
 
 

5. § 
 

(1) A R. 9. címében „a közgyűlés munkaprogramja” szövegrész helyébe „a 
közgyűlés gazdasági programja” szövegrész lép. 
 

(2) A R. 15. §-ának és 16. §-ának rendelkezései aszerint módosulnak, hogy „a 
munkaprogram” szövegrész helyébe „a gazdasági program” szövegrész lép. 
 

 
6. § 

 
A R. 16. §-ának (4) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„16. § (4) A munkaterv tartalmazza:   
a.) a Közgyűlések tervezett időpontját és napirendjét 
b.) a tervezett napirendek előadóit 
c.) azon napirendi pontok megjelölését, amelyek bizottság által, valamint a 
bizottságok (tanácsnok) állásfoglalásával terjeszthetők be 
d.) a napirend elkészítéséért felelős hivatali szervezeti egység megnevezését 
e.) a közmeghallgatás időpontját.” 
 

7. § 
 

(1) A R. 18. § (5) bekezdés f.) pontja a következők szerint módosul: 
 
„18. § f.) a Közgyűlés elnökének (összehívójának) aláírását és a Közgyűlés elnökének 
a Magyarország címerével ellátott körbélyegző lenyomatát.” 
 

(2) A R. 18. § (5) bekezdése az alábbi g.) ponttal egészül ki: 
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„18. § g.) utalást a 24. § (3) bekezdés alkalmazására 
 

 
8. § 

 
A R. 19. § (3) bekezdése a következők szerint egészül ki: 
 
„19. § (3) A (2) bekezdésben meghatározottak alapján a soron kívüli ülés 
összehívására vonatkozó indítványt – a javasolt napirendi pont(ok) megjelölésével, 
valamint a soron kívüli ülés összehívásának indokaival és a döntési javaslattal együtt 
– a Közgyűlés elnökénél kell írásban előterjeszteni.” 
 

9. § 
 

A R. 20. § (2) bekezdésben foglaltak aszerint módosulnak, hogy  „a Megyei Bíróság 
elnöke” szövegrész helyébe „a Törvényszék elnöke” szövegrész lép. 
 

10. § 
 

(1) A R. 22. § (1) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 
 
„22. § (1) f.) a Közgyűlés tagjai” 
 

 
(2) A R. 22. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

 
„22. § (4) Az előterjesztő köteles a kötelezettségvállalást igénylő előterjesztést a 
Hivatal Pénzügyi Osztályával egyeztetni.” 
 
 

(3) A R. 22. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„22. § (5) Az előterjesztés benyújtására vonatkozó indítványt a Közgyűlés soros 
ülésére lehet benyújtani a Közgyűlés elnökéhez. Amennyiben az indítvány 
benyújtása és a soron következő Közgyűlés időpontja között kevesebb, mint 10 nap 
áll rendelkezésre, az előterjesztés csak az azt követő soros ülésen kerülhet 
megtárgyalásra.” 

 
 

(4) A R. 22. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„22. § (6) Az előterjesztés készítéséről a benyújtó gondoskodik a (2)-(4) 
bekezdésben foglalt előírásokra is figyelemmel.” 
 

11. § 
 

A R. 25. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„25. § (1) A megyei Közgyűlés tanácskozását a Közgyűlés elnöke, az elnök felkérése 
vagy akadályoztatása esetén a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén pedig a másik alelnöke vezeti. A 
Közgyűlési elnöki és az alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós 
akadályoztatásuk esetén a Közgyűlés korelnöke vezeti a Közgyűlés ülését. A 
levezető elnök munkáját a főjegyző segíti.” 

 
12. § 

 
(1) A R. 26. § (1) bekezdésének g) pontja a következőkkel egészül ki: 

 
„26. § (1) g) A szómegvonás okának ismertetése mellett megvonhatja a szót attól a 
közgyűlési tagtól, aki felszólalása során kitöltötte az időkeretet. Szintén megvonhatja 
attól a közgyűlési tagtól a szót, akinek hozzászólása – a g) pontban ismertetett 
esetben használt figyelmeztetést követően – ismételten a tanácskozáshoz nem illő, 
másokat sértő.” 
 

(2) A R. 26. § (1) bekezdés az alábbi l) ponttal egészül ki: 
„26. § (1) l) bezárja az ülést.” 
 

13. § 
 

A R. 27. §-a és az azt megelőző alcím hatályát veszti. 
 
 

14.§ 
 

A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„28. § (1) Az ülés napirendjére a Közgyűlés elnöke tesz javaslatot, melyet a 
meghívóban tesz közzé.  
(2) Az ülés összehívását követően a meghívóban nem szereplő új napirendi pontokra 
vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elnöke, alelnöke, bizottsága és a főjegyző 
terjeszthet elő. Új napirendi pontra vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elnökéhez kell 
benyújtani. Új napirendi pontra vonatkozó javaslatot és az előterjesztést írásba kell 
foglalni és legkésőbb a napirendi pont tárgyalásáig ki kell osztani.  
(3) A Közgyűlés tagjainak, valamint a főjegyző javaslatára a Közgyűlés vita és 
alakszerű határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel dönt a javasolt 
napirendi pontnak a napirendről történő levételéről, a napirendi pontok sorrendjének 
megváltoztatásáról, a napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról, a napirendi 
pontok összevont tárgyalásáról.  
(4) A napirend elfogadásáról a Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
(5) A napirend fentiek szerinti elfogadását követően az adott ülés napirendjére 
vonatkozóan új napirendi pont felvételére, a tárgyalt napirendi pont napirendről 
történő levételéről, valamint a napirendi sorrend megváltoztatására vonatkozó 
indítvány tárgyában a Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
(6) A napirend elfogadása keretében az egyszerűsített döntéshozatali eljárás 
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alkalmazására a Közgyűlés elnöke tehet javaslatot, melyről a Közgyűlés vita és 
alakszerű határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
Egyszerűsített döntéshozatali eljárásra akkor kerülhet sor, ha a napirendi pontot 
tárgyaló bizottság(ok) a döntési javaslatot támogatja(ák), vagy egyező tartalommal 
módosítja(ák) azt. Amennyiben több napirendi pont esetében döntött a Közgyűlés az 
egyszerűsített döntéshozatali eljárás alkalmazásáról, az érintett napirendeket 
lehetőség szerint összevont napirend keretében tárgyalja meg a Közgyűlés.  
(7) Az egyszerűsített döntéshozatali eljárás keretében a Közgyűlés a 30. § és 31. §-
okban foglaltak nem alkalmazandóak, így különösen szóbeli kiegészítésre, kérdésre, 
hozzászólásra, személyes megjegyzésre nincs lehetőség. Jelen korlátozás nem 
vonatkozik a főjegyző törvényességi tárgyú hozzászólására.  
(8) A napirendi pontok tárgyalási sorrendje rendszerint a következő: 

a) beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, 
b) rendelet-tervezetek, 
c) egyszerűsített döntéshozatali eljárásban tárgyalt napirendi pontok, 
d) egyéb, (minősített többséget igénylő) előterjesztések,  
e) egyéb, (nem minősített többséget igénylő) előterjesztések,  
f) tájékoztatók, 
g) interpellációk.  

(9) A Közgyűlés elnöke – szükség szerint – tájékoztatást nyújt az előző 
Közgyűlést követő fontosabb eseményekről.” 
 

15. § 
 

(1) A R. 29. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„29. § (1) A napirendi pontok tárgyalásakor a – (2) bekezdésben és a 28. § (6) 
bekezdésben foglalt egyszerűsített döntéshozatali eljárás kivételével – a Közgyűlés 
elnöke minden előterjesztés felett külön nyit vitát.” 
 

(2) A R. 29. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„29. § (4) A napirend elfogadásáig az előterjesztő visszavonhatja az általa előterjesztett 
napirendi pontot, ami az adott ülésen már nem vehető napirendre” 
 
 
 

16.§ 
 

A R. 30. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„30. § A döntéshozatali eljárásban a közgyűlési felszólalások lehetnek: 

a.) a napirendi ponthoz kapcsolódó kérdés  
b.) bizottsági vélemények ismertetése 
c.) képviselőcsoportok véleményének ismertetése 
d.) a napirendi pont vitájában történő hozzászólás 
e.) felszólalás ügyrendi kérdésben 
f.) személyes megjegyzés.” 
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17. § 

 
A R. 31. §-a az alábbi (2/A) bekezdéssel egészül ki: 
 
„31. § (2/A) A képviselőcsoportok – erre irányuló indítványuk esetén – az 
előterjesztésekre vonatkozó véleményüket napirendi pontonként legfeljebb 2 percben 
kifejthetik.” 
 

18. § 
 

A R. 32. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„32. § (3) A napirendi pontok vitája során bármely képviselő javasolhatja a vita 
lezárását, amiről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.” 
 
 

19.§ 
 

A R. 34. §-a helyébe az alábbi 34. § lép: 
 
„34. § (1) A Közgyűlés bármely tagja a Közgyűlés soros ülésén, a nyílt ülésen 
tárgyalt valamennyi napirendi pont megtárgyalását követően interpellálhat.  
(1) Az interpellációt írásban kell benyújtani a Közgyűlés elnökének, legkésőbb a 
Közgyűlés napirendjének elfogadásáig. Az interpelláció címzettje a Közgyűlés 
elnöke, alelnöke, bizottsági elnöke, tanácsnoka, főjegyzője lehet.   
(2) Amennyiben a napirend elfogadásáig érkezett az (1) és (2) bekezdésben foglalt 
szabályoknak megfelelő interpelláció, a Közgyűlés elnöke tájékoztatja a Közgyűlést az 
érkezett interpellációról, melyet a Közgyűlés köteles napirendjére venni.  
(4) Az interpellációt a Közgyűlésen kell megválaszolni, ha azt a címzett az ülés előtt 
legalább 2 nappal előbb írásban megkapja. Az interpelláció másolatát a Közgyűlés 
elnökének is meg kell küldeni, ha nem ő az interpelláció címzettje.  
(5) A Közgyűlésen az interpelláció benyújtója legfeljebb 2 percben szóban ismertetheti 
az interpelláció tartalmát. Az interpelláció címzettje dönt a válaszadás módjáról, vagy az 
ülésen legfeljebb 4 percben megadja a választ, vagy 15 napon belül írásban kell választ 
adni.  
(6) Amennyiben az interpelláció címzettje az ülésen szóban válaszolt, az interpellációra 
adott válasz elfogadásáról az interpelláló képviselő "igen" vagy "nem" felelettel 
nyilatkozik. El nem fogadott válasz esetén az interpellációról a Közgyűlés vita nélkül, 
egyszerű szótöbbséggel dönt.  
(7) Amennyiben az interpellációra adott választ az interpellálót követően a Közgyűlés 
sem fogadja el és annak további vizsgálatát szükségesnek tartja, akkor ezzel a 
feladattal az illetékes bizottságot kell megbízni.  
(8) Ha az interpellált az interpellációra írásban ad választ, az interpellálónak 
megküldött válasz másolatát valamennyi közgyűlési tagnak meg kell küldeni. A válasz 
elfogadásáról a Közgyűlés következő soros ülésén a (4) bekezdésben foglaltak szerint 
születik döntés.  
(9) Az interpelláció kivizsgálása során az interpelláló közgyűlési tag részvételét 
lehetővé kell tenni.  



 7

(10) Az interpellációkról a főjegyző nyilvántartást vezet.” 
 

20. § 
 

A R. 35. §-a és az azt megelőző alcím hatályát veszti. 
 

 
21. § 

 
A R. 47. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„47. § (4) A Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Titkársági Osztályán – 
ügyfélfogadási időben – a választópolgároknak lehetőséget kell biztosítani az 
önkormányzati rendeletek megtekintésére.” 
 

22. § 
 

A R. 62. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„62. § (4) A Közgyűlés elnöke határozza meg, hogy tartós távolléte, illetve 
akadályoztatása esetén az alelnökök közül ki látja el az általános helyettesítési 
feladatokat.” 
 

23. § 
 
A R. 68. §-ának (5) bekezdésében foglalt „Területfejlesztési Osztály” szövegrész 
helyébe a „Terület-és Vidékfejlesztési Osztály” szövegrész lép. 
 
 

24. § 
 
A R. 77. §-ának (1) bekezdésében a „kisebbségek” szövegrész helyébe a „nemzetiség” 
szövegrész lép. 

 
25. § 

 
A R. 81. §-a a következő bekezdéssel egészül ki: 
 
„81. § (3) A Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok 
együttműködését egyebekben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. §-ának (2) bekezdése szerinti külön megállapodás szabályozza.” 
 

 
 

26. § 
 

A R. 2. melléklete az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 
„19.) Gazdasági társaságot működtet.” 





A 8/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete: 
 

7. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez1 2 
 

A Közgyűlés elnökének részletes feladat-, és hatásköri jegyzéke 
 

1.) A közgyűléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 

a) Összehívja a Közgyűlést, vezeti annak munkáját, 

b) Képviseli a Megyei Önkormányzatot, 

c) Gondoskodik a megyei képviselők zavartalan munkája feltételeiről, 

d) Gondoskodik a Közgyűlés választási ciklusra vonatkozó programjának 

elkészítéséről, annak alapján a szakmai programok és a Közgyűlés éves 

munkatervének előkészítéséről, 

e) Beszámol a Közgyűlésnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról, 

f) Gondoskodik az önkormányzati munka nyilvánosságáról, a lakosság és a sajtó 

tájékoztatásáról, 

g) Meghatározza - a munkamegosztás keretei között - az alelnökök feladatait.  

 
2.) A hivatallal kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 

 
a) A Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja 

az önkormányzati hivatalt, 

b) A főjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Közgyűlésnek a hivatal 

belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 

rendjének meghatározására, 

c) A főjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal 

feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések 

előkészítésében és végrehajtásában, 

d) A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

e) A hivatal dolgozóival kapcsolatos főjegyzői munkáltatói jog gyakorlásával 

összefüggésben - külön elnöki rendelkezéssel meghatározott körben - 

egyetértési jogot gyakorol, 

                                            
1 Módosította a 3/2012. (II.17.) önk.rendelet  9.§-a 
2 Módosította a 8/2015. (VI. 26.) önk.rendelet  27.§-a 2015. július 3-ai hatállyal. 
 



f) Ellenjegyzi a megyei önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek 

közvetlen közgyűlési előterjesztéseit, 

g) A belső szervezeti egységek vezetői, a hivatal dolgozói részére vezetői, 

illetve munkaértekezletet tart, 

h) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, 

hatósági jogkörökben, 

i) Javaslatot tehet az önkormányzati hivatal belső ellenőrzési 

szempontjainak kialakításához.  

 
3.) Pénzügyi gazdálkodási feladat- és hatáskörei: 

a) A Közgyűlés elé terjeszti a gazdasági program tervezetét, a költségvetési 

rendeletet, illetve az azt megalapozó egyéb rendeletek tervezetét, 

b) Gondoskodik a Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 

c) Tájékoztatja a Közgyűlést az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, 

költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi 

helyzetéről, 

d) A Megyei Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más 

személyt is felhatalmazhat, 

e) A Közgyűlés elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót, 

f) Szükség esetén a Közgyűlés elé terjeszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 

rendelet tervezetét, 

g) A megyei önkormányzati öröklés, illetve vagyonról történő lemondás 

esetén dönt az öröklés, illetve a vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén 

intézkedik annak átvételéről, 

h) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, 

illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a 

Megyei Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, 

amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

i) A Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján írásba foglalt 

engedély kiadása a követelésről való lemondásról.  

 

  

 



4.) Átruházott költségvetési hatáskörök: 
 

a) Dönt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) 
bekezdésében foglalt, a Közgyűlés elnöke döntése alapján 
felhasználható forrás felhasználásáról – a költségvetési rendeletben 
meghatározott értékhatár betartásával.  

b) Dönt az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési 
maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítéséről, a 
költségvetési maradvány átmeneti finanszírozásra történő 
felhasználásáról, a költségvetési maradványt terhelő 
kötelezettségvállalásról. 

c) Dönt a Tolna Megyei Önkormányzat, ezen belül az önkormányzat 
elkülönített költségvetésének, valamint a Hivatal költségvetésének 
bevételi és kiadási előirányzatai módosításáról, a bevételi előirányzatok 
között, továbbá a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a 
felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, valamint a 
kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között 
előirányzat átcsoportosítás jóváhagyásáról. 

d) Dönt az egyenként 5.000 E Ft értékhatárt el nem érő államháztartáson 
kívüli forrás átvételéről, az alapítványi forrás átvétel kivételével.  

e) Dönt az 5.000 E Ft értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli 
szervezet részére történő forrásátadásról, az alapítványok részére 
történő forrásátadás kivételével. 

f) Dönt az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke 
átadás engedményezéséről a Magyar Államkincstár javára. 

g) Dönt a behajthatatlan követelés törlésének engedélyezéséről a Tolna 
Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében. 

5.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos átruházott hatáskörök: 
 

a) A közösségi értékhatárt el nem érő közbeszerzések esetében gyakorolja az 
ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit. 

b) A törzsvagyonba és üzleti vagyonba tartozó ingatlanok esetében a 
vagyonrendelet 7. § (1) bekezdésében felsorolt tulajdonost illető jogok 
kivételével gyakorolja az ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat. 

c) A törzsvagyonba és az üzleti vagyonba tartozó társasági részesedések 
esetében a vagyonrendelet 7. § (2) és (3) bekezdésében felsorolt tulajdonost 
illető jogok kivételével gyakorolja a gazdasági társaságban lévő részesdéssel, 
tulajdonosi joggyakorlással összefüggő egyéb tulajdonosi jogokat. 

d) A törzsvagyon és üzleti vagyon ingatlannak és társasági részesedésnek nem 
minősülő vagyontárgyai esetében gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat. 

e) Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott értékhatárok közötti 
beruházásokat, felújításokat engedélyezi. 

f) Jóváhagyja a Megyei Önkormányzati beruházások okmányait. 
 
6.) Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatokkal kapcsolatos átruházott 



hatáskörök: 
a) Integrált településfejlesztési stratégiák véleményezése, 
b) helyi vidékfejlesztési stratégiákkal kapcsolatos egyetértési jogok 

gyakorlása, 
c) a Területi Operatív Programokkal kapcsolatban az irányító hatóság által 

kiírt pályázati felhívás véleményezése. 
 

 7.) Egyéb feladat- és hatáskörei:  
 

a) Ha a Megyei Közgyűlés tagja, a Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozója, vagy 
a Megyei Közgyűlés, illetve a Hivatal nyugdíjasa meghal, őt a Közgyűlés elnöke 
-  a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság elnöke 
véleményének kikérése mellett - a Megyei Önkormányzat saját halottjává 
nyilváníthatja és az előbbiek szerint rendelkezik a helyi szokásoknak megfelelő 
kegyeleti juttatásokról (díszsírhely, temetés, emlékfogadás költségei, stb.). 
 

b) Szervezi a Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait. 
 

c) Törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján a kormányrendeletben előírt 
esetekben honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben részt 
vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és 
végrehajtásában. Ezen feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés nem 
utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül. 

 



INDOKOLÁS 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításához 

 
Általános indokolás 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének d.) pontja rögzíti, hogy a helyi 
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza 
szervezeti és működési rendjét. Ezen felhatalmazáshoz kapcsolódóan a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 
(XII.14.) IRM. rendelet számos követelményt támaszt az önkormányzati 
rendeletalkotás vonatkozásában. Ezeket a jogszabályi szintű rendelkezéseket 
egészítik ki a speciális, helyi sajátosságokhoz igazodó szabályozások.  
Jelen esetben a hatályos rendelet felülvizsgálata pontosabb fogalom-meghatározások 
bevezetésére, a döntéshozatali eljárás egyszerűsítésére, valamint a jogszabály formai 
tagolásának áttekinthetőségére, a logikai egységek átláthatóbbá tételére irányult.  
A fentiekben említésre kerülő jogszabályokra, valamint a lokális jellegű sajátosságok 
által támasztott követelményekre és változásokra figyelemmel vált szükségessé a 
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§  
 

A Rendelet Általános rendelkezései között is nevesítésre került az Önkormányzat 
hivatalos honlapja. 
 

2.§  
 
A Rendelet Értelmező rendelkezéseiben használt fogalmak pontosítását illetve új 
fogalmak bevezetését az idők folyamán kialakult gyakorlat indokolta. 
 

3.§  
 

A rendelkezések módosítása egyéb jogszabályokkal való összhang megteremtése, 
így többek között a kötelező közfeladatok és az önként vállalt feladatok fogalmának 
egyértelmű elkülönítése érdekében történt. 
 

4.§  
 

Az átláthatóság biztosítása érdekében a Közgyűlés által átruházott hatáskörök az 
elnök illetve a bizottságok feladat – és hatásköreit rögzítő mellékletekben kerülnek 
szabályozásra. 
 

 
5.§  
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A rendelkezés módosítását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 116. §-nak (1) bekezdése indokolta, melynek rendelkezéseiben 
foglalt fogalomhasználattal megegyezően a Rendeletben is átvezetésre került, hogy a 
közgyűlés hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 
tervben rögzíti. 
 

6.§  
 

A Rendeletben foglalt szabályozásoknak az éves munkatervvel szemben támasztott 
követelményei megvalósítása gyakorlati nehézségekbe ütközött, ezért – a magasabb 
szintű jogszabályoknak való megfelelés érdekében is - szükség volt az ezzel 
kapcsolatos keretszabályok egyszerűsítésére. 
 

7.§  
 

A meghívó tartalmi elemei bővülnek azzal, hogy mely előterjesztések esetében kerül 
sor legkésőbb az ülésen történő kiosztásra. 
 

8.§  
 

A soron kívüli ülés összehívására vonatkozó indítványnak az eddigiekben 
meghatározottakon túlmenően a döntési javaslatot is magában kell foglalnia. Erre 
azért van szükség, hogy előzetesen is lehetőség legyen a főjegyzői törvényességi-, 
valamint pénzügyi szempontú ellenőrzés lefolytatására. 
 

9.§  
 

Magasabb szintű jogszabállyal történő összhang érdekében volt szükség a 
módosításra. 
 

10.§  
 

A rendelkezés a jogszerű működés feltételeinek való megfelelés érdekében kiegészíti 
az előterjesztés benyújtására jogosultak körét illetve rögzíti a kötelezettségvállalást 
igénylő elterjesztések megalapozottságának elősegítése érdekében a kötelező 
szakmai egyeztetési kötelezettséget. A szakasz továbbá kiegészül két olyan új 
bekezdéssel, amely az előterjesztések benyújtására vonatkozó indítványok elkészítési 
és beadási feltételeit szabályozzák. 
 
 

11.§-12.§  
 

Az eddigi rendelkezések - gyakorlati szempontokra is figyelemmel – kiegészülnek 
azzal, hogy a Közgyűlés tanácskozását nemcsak az elnök akadályoztatása esetében 
vezetheti a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke, hanem az elnök erre 
irányuló kifejezett felkérése esetén is. Az ülésvezetésre vonatkozó rendelkezésekben 
átvezetett módosítások elsősorban a tanácskozás rendjének fenntartására, másrészt 
pedig a hatékonyság, valamint a felszólalásokra biztosított időkeret maximális 
kihasználtságának növelésére irányultak. 
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13.§-16.§ 
 

A sürgősségi indítvány intézményének hatályon kívül helyezése  – ugyancsak ahogy 
a napirend tárgyalására vonatkozó rendelkezésekben eszközölt változtatások – az 
ülés egyszerűsítését, és ezzel hatékonyságának növelését célozzák.  
Ugyancsak ebből eredeztethető az egyszerűsített döntéshozatali eljárás bevezetése, 
amely - az eljárási rend keretei között maradva – meggyorsítja a bizottságok által 
támogatott vagy módosítani kívánt döntési javaslatok Közgyűlés általi megtárgyalását.  

17.§-18.§ 
 

A rendelkezések a képviselőcsoportok véleménynyilvánításának biztosításával 
kapcsolatos keretszabályokat tartalmazzák, mely változtatások a közgyűlési 
felszólalások körének bővülését eredményezték. 
 

19.§-20.§ 
 

Az eddigi szabályok helyenkénti módosítása mellett úgy kívánja rögzíteni az 
interpelláció jogintézményét, hogy az eljárás során ne sérüljenek alapjogok, 
jogszabályi rendelkezések. Egyértelműsíti továbbá a határidőket, a szereplők jogait és 
kötelezettségeit, illetve hogy mikor és milyen körülmények között van lehetőség az 
ilyen jellegű képviselői beadványok benyújtására.  
Az önálló kérdésre vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezését célszerűségi, 
illetve gyakorlati szempontok indokolták. Kérdésekre ugyanis a napirendi pontokhoz 
kapcsolódóan van lehetőség, általános problémák, gyakorlatok, és azokhoz 
kapcsolódó kérdések felvetésére pedig az interpelláció intézménye áll rendelkezésre. 

 
21.§ 

 
A módosítás csupán az osztály nevében történt elírás korrigálását szolgálta. 
 

22.§ 
 

Az eddigi rendelkezések pontosításával rögzíti a Közgyűlés elnökének 
helyettesítésére vonatkozó szabályokat. 
 

23.§ 
 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény nevesíti a 
megyei önkormányzat, mint területi szerv területfejlesztési, területrendezési, 
vidékfejlesztési, valamint koordinációs feladatait. Az Osztály elnevezésében 
bekövetkező változás a törvénnyel való összhang biztosítását szolgálja, valamint 
hangsúlyozni kívánja a megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatokban való 
fokozottabb feladatvállalását.  
 

24.§-25.§ 
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Ezen rendelkezések módosítására a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel való 
egyezés miatt került sor. 

26.§ 
 
A Rendelet 2. mellékletében sorolja fel az önként vállalt önkormányzati feladatokat, 
amely a Közgyűlés támogató döntése értelmében kiegészül a gazdasági társaság 
működtetésével. 
 

27.§ 
 

A módosítás indoka az államháztartásról szóló törvénnyel való összhang garantálása 
egyrészt a Pénzügyi és Monitoring Bizottságra átruházott hatásköreinek bővülése, 
másrészt a költségvetési koncepció készítésének kötelezettségére vonatkozó 
rendelkezések hatályon kívül helyezése tekintetében. 
 
 

28.§ 
 

A módosításra kerülő melléklet-tartalom a feladat- és hatáskörök tételes 
felsorolásának komplex jellegét erősítik azzal, hogy a Közgyűlés által átruházott 
hatáskörök pontosításra és aktualizálásra kerültek jelen mellékletben. 
 

29.§ 
 

A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. július 15. napján lép hatályba. 
 
 





4. számú melléklet 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
9/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 
9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. év CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) 
bekezdés i) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 
13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 

1. § A  Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat szerveire, a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőire, munkavállalóira, a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése többségi- vagy meghatározó befolyása alá 
tartozó gazdálkodó szervezetre terjed ki.” 

2. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) A törzsvagyonba és az üzleti vagyonba tartozó ingatlanok esetén a 
tulajdonost megillető jogok közül a Közgyűlés gyakorolja a  
a) a tulajdonjog átruházásával; 
b) a tulajdon szerzésével; 
c) a tulajdonhoz kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítésével; 
d) a tulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezeti jog létesítésével; 
e) a tulajdonhoz kapcsolódó használati jog biztosításával és 
f) a tulajdon – vezetékjogon kívüli – megterhelésével 
kapcsolatos tulajdonosi jogokat. 
(2) A törzsvagyonba és az üzleti vagyonba tartozó társasági részesedések 
esetében a tulajdonost megillető jogok közül a többségi befolyás alá tartozó 
gazdasági társaság esetében a Közgyűlés gyakorolja a 
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3: 102. § (1) és (2) 

bekezdésében, a 3:109. § (2) és (3) bekezdésében, 3: 113. § (1) 
bekezdésében, 3:130. § (1) bekezdésében, 3:188. § (2) bekezdésében, 
3:198. § (1) bekezdésében, 3: 202. § (1) bekezdésében a gazdasági társaság 
legfőbb szervének feladatkörébe rendelt döntési jogköröket és feladatokat; 

b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdésében 
meghatározott jogokat; 

c) egyéb jogszabályban, valamint a létesítő okiratban a legfőbb döntéshozó 
szerv kizárólagos hatáskörébe utalt jogokat; 

d) hitel felvételéről való döntés jogát és a 
e) bruttó 5.000 E Ft értéket elérő szerződés megkötésének jóváhagyásával 
kapcsolatos jogokat.  



(3) A többségi befolyás alá nem tartozó gazdasági társaság esetén a tulajdonost 
megillető jogok közül a Közgyűlés dönt a társasági részesedés vásárlásáról, 
átruházásáról, a társaság átalakulásához való hozzájárulásról, a társaság 
jogutód nélküli megszüntetéséhez való hozzájárulásról, a törzstőke 
felemeléséhez, a törzstőke leszállításához való hozzájárulásról. 
(4) 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. 
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a törzsvagyonba és az üzleti 
vagyonba tartozó társasági részesedések esetében a 7. § (2) és (3) 
bekezdésében felsorolt tulajdonost illető jogok kivételével a gazdasági 
társaságban lévő részesdéssel, tulajdonosi joggyakorlással összefüggő egyéb 
jogok gyakorlását a Közgyűlés elnökére ruházza át. 
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a törzsvagyon és üzleti vagyon 
ingatlannak és társasági részesedésnek nem minősülő vagyontárgyai esetében 
a tulajdonost megillető jogok gyakorlását a Közgyűlés elnökére ruházza át.” 

3. §  A Rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
        „(1) A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező vagyoni értékű jogok, 

területfejlesztéssel, területrendezéssel összefüggő szellemi termékek, 
ingatlanok, ingatlanokhoz kapcsolódó, önkormányzatot illető vagyoni értékű 
jogok, befektetett pénzügyi eszközök, valamint a nemzeti vagyonba tartozó, a 
Tolna Megyei Önkormányzat költségvetése terhére, 2014. január 1-jét követően 
beszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint a készletek 
nyilvántartásáról a Tolna Megyei Önkormányzat számviteli rendszerében a 
megyei főjegyző gondoskodik. 
(2) Az (1) bekezdésben nem nevesített és 2014. január 1-jét megelőzően 
beszerzett értékben nyilvántartandó vagyonelemek, a Hivatalt illető ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok, továbbá a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal költségvetése terhére 2014. január 1-jét követően beszerzett nemzeti 
vagyonba tartozó eszközök és a készletek nyilvántartásáról a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal számviteli rendszerében a megyei főjegyző gondoskodik. 
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, 2014. január 1-jét 
megelőzően beszerzett, csak mennyiségben nyilvántartott dolgok 
nyilvántartásának vezetéséről a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal számviteli 
rendszerében a megyei főjegyző gondoskodik. 
(4) A 2014. január 1-jét követően beszerzett, csak mennyiségben nyilvántartott 
eszközök nyilvántartásáról annak a gazdálkodó szervezetnek a számviteli 
rendszerében kell gondoskodni, amelynek költségvetése terhére a beszerzés 
megvalósult.”  

4. § A Rendelet 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 „(1) A vagyonkimutatás a zárszámadási rendelet mellékleteként az 
önkormányzat vagyonát – eszközeit és kötelezettségeit - mutatja be az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Áhsz.) 30. §-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal. 
(2) A vagyonkimutatás az Áhsz. 5. mellékletében meghatározott Mérleg arab 
számmal jelzett tételei szerinti részletezésben tartalmazza az immateriális javak, 
tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, a költségvetési évben esedékes 
követelések, költségvetési évet követően esedékes követelések, a költségvetési 
évben esedékes kötelezettségek, a költségvetési évet követően esedékes 





1. melléklet a 9/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
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 szellemi termék
területfejlesztési 
feladat Tolna Megyei Önkormányzat

2.2 Tolna megye területfejlesztési koncspciója vagyoni értékű jog
területfejlesztési 
feladat Tolna Megyei Önkormányzat

2.3
Vármegyeháza (1820/1 hrsz.-ú ingatlan) 
ingyenes használati joga 248,53 m2-re vagyoni értékű jog

önkormányzati 
igazgatás Magyar Állam

2.4

Irodaház (2703 hrsz.-ú ingatlan 
6296/51500 tulajdoni hányadára ) a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal részére 
biztosított haszonélvezeti jog

ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni 
értékű jog

önkormányzati 
igazgatás

Tolna Megyei Önkormányzat

2.5

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0017 
kódszámú projekt támogatása terhére 
beszerzett immateriális javak és gépek, 
berendezések felszerelések 

szellemi termék, gép, 
berendezés, 
felszerelés

területfejlesztési 
feladat

Tolna Megyei Önkormányzat

2.6

DDRFÜ Nonprofit Kft. üzletrésze
befektetett pénzügyi 
eszköz

területfejlesztési 
feladat

Tolna Megyei Önkormányzat

2.7

  "Tolnáért"- Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
üzletrésze

befektetett pénzügyi 
eszköz

területfejlesztési 
feladat Tolna Megyei Önkormányzat

A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyonába tartozó egyéb vagyontárgyak



INDOKOLÁS 

a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 
9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelettervezethez 
 

Általános indokolás 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet)  2012. december 1-jén lépett hatályba. A 
hatálybalépés óta eltelt időszakban a Rendelet két alkalommal módosult.  
 
A Rendelet módosítását ezúttal jogszabályváltozás, a vagyonelemek bővülése, 
valamint a gazdasági társaságok irányításával összefüggő tulajdonosi jogok 
gyakorlásával kapcsolatos szabályozás időszerűvé válása indokolja. 
 
A helyi önkormányzatok vagyonát érintő, önkormányzati rendeletben szabályozható 
kérdésköröket a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvt.), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Möt.) határozza meg. 
 
Az Nvt. 5. § (2) bekezdés c) pontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
az a vagyon amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatellátást szolgálja és 
amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes 
vagyonelemként állapít meg. 
 
Az elmúlt időszakban bővült azon vagyonelemek köre, amelyek korlátozottan 
forgalomképes vagyonba sorolása indokolt. A korlátozottan forgalomképes vagyonba 
sorolásról dönt a Közgyűlés a rendelettervezet 1. melléklete hatálybaléptetésével.  
 
Új elem a mellékletben a 2.2., valamint a 2.4 – 2.7 pontokban feltüntetett vagyon. 
 
A megyei önkormányzat 2014-ben szerzett üzletrészt a DDRFÜ Nonprofit Kft.-ben, 
illetve jelenleg folyamatban van egy új 100 %-os önkormányzati tulajdonú nonprofit 
gazdasági társaság létrehozása. 
 
A vagyonrendelet korlátozott körben eddig is tartalmazott rendelkezéseket a 
gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozóan, 
ugyanakkor az egyszemélyes gazdasági társaság létrehozása, illetve a DDRFÜ 
Nonprofit Kft. megyei önkormányzati tulajdonba kerülése a rendelkezések kibővítését, 
illetve módosítását, pontosítását indokolja. 
 
A vagyonkimutatást a helyi önkormányzatok korábban az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvényben meghatározott tartalommal készítették el, míg jelenleg a 
vagyonkimutatás tartalmát az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 
rendelet 30. §-a szabályozza. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés azonban a 
vagyonkimutatás minimális tartalmát határozza meg. Az egyes vagyonelemekre 
vonatkozó egyértelmű szabályozás meghatározására a rendelettervezetben teszünk 
javaslatot. Az új rendelkezés a vagyonkimutatás tartalmára vonatkozó korábbi 
szabályozás helyébe lép. 



 
Részletes indokolás 

 
1. §-hoz 

 
A Rendelet 1. §-a helyébe új rendelkezés lép. A rendelet hatálya a módosítást 
megelőzően a Közgyűlés szerveire, a Hivatal közszolgálati tisztviselőire terjedt ki. A 
módosító rendelkezésben az eddigiek mellett a rendelet személyi hatályának a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése többségi- vagy meghatározó befolyása alá tartozó 
gazdálkodó szervezetére vonatkozó kiterjesztésére teszünk javaslatot.  
 
 

2. §-hoz 
A Möt. alapján gazdasági szervezet alapítása a Közgyűlés át nem ruházható 
hatásköre. 
A jelenleg hatályos vagyonrendelet a gazdasági társaság alapításával kapcsolatban 
azt tartalmazza, hogy arra az Ntv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény meghatározott rendelkezései a 
gazdasági társaság legfőbb döntéshozó szerve hatáskörébe tartozó jogként, 
feladatként határoznak meg egyes jogosultságokat. 
Alacsonyabb szintű jogszabályban nem ismételhetőek meg a magasabb szintű 
jogszabályban szabályozott rendelkezések, ezért a rendelettervezet hivatkozást 
tartalmaz ezekre a törvényi előírásokra.  
Az egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, míg a 
több taggal rendelkező gazdasági társaság esetén a legfőbb döntéshozó szerv a 
taggyűlés. 
A Polgári Törvénykönyv hivatkozott rendelkezései a következőket tartalmazzák: 

- a 3: 102. § (1) és (2) bekezdése: a létesítő okirat módosítása, valamint a 
társaság cégnevének, székhelyének, telephelyének, fióktelepének és a 
társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének 
megváltoztatása ; 

- a 3:109. § (2) és (3) bekezdése: a legfőbb döntéshozó szerv feladata a társaság 
alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal, illetve a taggal, a 
vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társaság 
könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítése; 

- a 3: 113. §  (1) bekezdése: cégvezető kinevezése (munkaviszonyban) 
- a 3:130. § (1) bekezdése: a könyvvizsgáló választása;  
- a 3:188. § (2) bekezdése: olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, 

amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, 
választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;  

- a 3:198. § (1) bekezdése: törzstőke felemelése; 
- a 3: 202. § (1) bekezdése: törzstőke leszállítása. 

 
A Közgyűlés, mint az egyszemélyes gazdasági társaság alapítója az Ntv. előírásai 
alapján gyakorol meghatározott tulajdonosi jogokat. 
Az Nvt. alapján azon gazdasági társaság esetében, amelyben az önkormányzat 
többségi befolyással rendelkezik, a Közgyűlés, mint a gazdasági társaság legfőbb 
döntéshozó szerve hatáskörébe tartozik a gazdálkodó szervezet létrehozása vagy 



megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása 
a gazdasági társaság részéről. 
 
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E.  §-ában 
foglaltak alapján a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló olyan gazdasági társaság, 
amely nem minősül a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek, adósságot 
keletkeztető ügyletét – a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető 
ügylet kivételével – az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletének kell 
tekinteni, amely a Kormány hozzájárulásához kötött. 
Fentiekre figyelemmel a hitel felvételéről szóló döntést a Közgyűlésnek kell 
meghoznia, annak érdekében, hogy a törvényen alapuló kötelezettsége teljesítését 
biztosítani tudja. 
 
Az önkormányzat elemi érdeke, hogy a gazdasági társaság nyereséges legyen, ezért 
a megkötni tervezett szerződések jóváhagyását meghatározott volumen elérésekor a 
Közgyűlés hatáskörében célszerű utalni. 
 
A Közgyűlés hatáskörébe tartozóan nem nevesített tulajdonosi jogokat a Közgyűlés az 
elnökre ruházza át. Az ingatlanok és egyéb vagyontárgyak esetében nincs változás, 
de a a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezések rendeletbe illesztése miatt 
indokolt a szabályozás pontosítása. 

 
3. §-hoz 

 
A Rendelet 15. §-a tartalmazta, hogy melyek azok a vagyonelemek amelyek 
nyilvántartásáról a Tolna Megyei Önkormányzat számviteli rendszerében, illetve a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal számviteli rendszerében kell gondoskodni. 
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2014. január 1-
jei hatálybalépése miatt a korábbi rendelkezés pontosítása szükséges.  
Az ingatlanok, a vagyoni értékű jogok, szellemi termékek meghatározott köre, a 
gazdasági társaságokban lévő tartós részesedések, befektetett pénzügyi eszközök az 
önkormányzat nyilvántartásaiban szerepelnek, míg a többi eszköz nyilvántartásának 
helyét az határozza meg, hogy melyik szervezet elkülönített költségvetése terhére 
valósult meg a beszerzés vagy létesítés. Ezt a gyakorlatot 2014. január 1-jétől 
megvalósult beszerzések esetén már alkalmaztuk, mert az Áhsz. módosítása miatt a 
korábbi eljárásrend nem volt fenntartható. A jogszabályváltozás miatt szükséges 
korrekcióra kerül most sor. 
A csak mennyiségi nyilvántartásban nyilvántartandó eszközöket a Hivatal analitikus 
nyilvántartásai tartalmazzák.     
 

4. §-hoz 
 
A vagyonkimutatás a zárszámadási rendelet mellékleteként az önkormányzat 
vagyonát – eszközeit és kötelezettségeit - mutatja be. Korábban a vagyonkimutatás 
tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény határozta meg. 
Jelenleg a vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 30. §-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal 
kell elkészíteni. A kormányrendelet azonban minimum követelményt állapít meg, ezért 
a vagyonrendeletben szabályozzuk a vagyonkimutatás jogszabályi minimum feltételen 
túli részletezését. 



 
5. §-hoz 

 
A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelettervezet 1. melléklete lép. A melléklet 
tartalmazza azokat az ingatlanokon kívüli vagyonelemeket, amelyek korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonba sorolása indokolt. 
Új elem a mellékletben a 2014-ben elkészített Területfejlesztési koncepció, amit 
vagyoni értékű jogként tartunk nyilván, a DDRFÜ Nonprofit Kft.-ben meglevő üzletrész, 
az ÁROP projekt terhére beszerzett immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök, a 
Tolna Megyei Önkormányzat részére biztosított haszonélvezeti jog. 
Korlátozottan forgalomképes vagyonba javasoljuk besorolni az újonnan alapított 
önkormányzati nonprofit kft.-t is. 

 
6. §-hoz 

 
A rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba a javaslat szerint. A változások alkalmazása 
felkészülést nem igényel, ezért a rendelettervezet július 1-jei hatálybalépésének nincs 
akadálya. 
 
 
     
 
 





5. számú melléklet 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító jelen alapító okirattal – a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 
(továbbiakban Civil tv.) megfelelő rendelkezései alapján – a társadalom közös szükségleteinek 
kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatására 
közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre az alábbiak szerint: 
 
 
1. A társaság alapítója: 
Név: Tolna Megyei Önkormányzat  
Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.  
 
2. A társaság neve, székhelye: 
2.1 A társaság neve:  

Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
Rövidített neve: Tolnáért Nkft. 
 
2.2 A társaság székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
3. A társaság tevékenysége: 
3.1 A társaság cél szerinti nonprofit (közhasznú) tevékenysége: 
 
1) Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében 

gazdaságfejlesztési, befektetésösztönző tevékenység lát el az alapító által átadott feladat 
formájában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
11.§ (1) bek. bg,) 

 
2) Mint az alapító által létrehozott szervezet az alapító által átadott feladatként koordinálja 

Tolna megye területén az ipari parkok és szabad vállalkozási zónák tevékenységét és az 
Önkormányzatok, valamint gazdasági szerveztek fejlesztési elképzeléseit a megye 
gazdasági szereplőivel együttműködve. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. ce,) 

 
3) Az alapító által átadott feladatként ellátja a helyi akciócsoportok a közösségvezérelt helyi 

fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait. (A területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§. e,) 

 
4) A vidékfejlesztési stratégiák és akciók kialakítása és végrehajtása során részt vesz helyi 

akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek 
tevékenységében. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény 13.§ f,) 

 
Fent részletezett közhasznú nonprofit tevékenység ellátása során a társaság közfeladatot lát el.  

 
A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv:  
 

A 2011. évi CLXXXIX. tv. hatálya alá tartozó megyei önkormányzatok.  
 

Alapító a társaság által nyújtott nonprofit (közhasznú) szolgáltatásoknak az alapítón kívüli 
egyéb kívülálló személyek részéről történő igénybevételét nem zárja ki.  
 



 

 

6. számú melléklet 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
10/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és 
adományozásáról szóló  

8/1993. (VII.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 
Tolna Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. 
§ (6) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a Tolna Megyei 
Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 
8/1993.(VII.4.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
 

1. § 
 

A R. 1. § (4) bekezdése hatályát veszti. 
 
 
                                                         2. § 
 

(1) A R. 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 3. § (5) A javaslatokat a Közgyűlés által megválasztott bíráló bizottság, mint ideiglenes 
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Közgyűlés állandó bizottságaiként 1-1 fő. A 
bíráló bizottság elnökét – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó 
rendelkezéseire – a Közgyűlés választja.” 
 

 
(2) A R. 3. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„3. § (10) Amennyiben a döntést megelőző öt évben a Közgyűlés arra érdemes jelölt 

hiányában vagy más okból ezt a keretet nem használta ki, kivételesen 
kiemelkedő esetben ennek arányában a tárgyévben megnövelhető a kiosztható 
díjak száma.” 

 
 

3.§ 
 
A R. 7. §-a hatályát veszti. 
 
 

 
4.§ 

 
(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján 11:00 órakor lép hatályba.  





 

 

INDOKOLÁS 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat  
kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosításához 
 

Általános indokolás 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – a 
korábbi, immár nagyrészt hatályon kívül helyezett 1990.évi LXV. törvénnyel azonos 
módon - 42.§. 3. pontjában a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe utalja a 
megyei kitüntető díjak és elismerő címek alapítását, s ezzel egyidejűleg 
adományozását. Erre is figyelemmel a Közgyűlés 1993-ban alkotott rendeletében 
szabályozta a megyei kitüntető díjakat és elismeréseket, valamint adományozásuk 
részletes szabályait. A Közgyűlés vonatkozó, 8/1993.(VII.4.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: R.) legutóbbi, 2013. évben történt módosítása óta 
eltelt időszakban önkormányzatunk életében bekövetkezett változások indokolttá 
teszik ezen rendelet kisebb módosítását, helyenként pontosítását. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§  
 

A rendelet 1. §-nak (4) bekezdése tartalmazza, hogy a Megyei Közgyűlés a Tolna 
Megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismeréseként címet adományozhat 
az arra érdemes személynek. Az említett elismerő cím juttatása azonban akkor volt 
megalapozott, amikor még a Tolna Megyei Önkormányzat Szociális 
Intézményfenntartóként is működött és ennek keretében látott el ehhez kapcsolódó 
feladatokat. A feladatok azonban átadásra kerültek, így indokoltnak látszik, hogy a 
„Kiemelkedő Szociális Munkáért” elismerő díj a rendeletből törlésre kerüljön. A 
szociális területen dolgozók jutalmazására a továbbiakban is lenne lehetőség a 
rendelet 1. §.nak (2) bekezdésében foglalt megyei kitüntetések keretein belül. 

 
 

2. §  
 

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is elismerésben részesíthető kitüntetés 
formájában az, aki kimagasló tevékenysége, teljesítménye alapján arra érdemes. 
Tekintettel arra, hogy a rendelet által meghatározott keretszámok a kiemelkedő 
teljesítmények magas számára tekintettel egyre nehezebb helyzetbe hozzák a 
véleményezési-, javaslattételi-, valamint döntési jogkörrel rendelkező személyeket, 
javaslat érkezett, hogy a továbbiakban legyen lehetőség arra, hogy a Közgyűlés 
döntése alapján az egyes, rendeletben meghatározott kitüntető díjakat magasabb 
számban lehessen adományozni. Ezek alapján a R. 1. § (1) és (3) bekezdéseiben 
meghatározott díjak, valamint az 1. § (2) bekezdésének a) és b) pontjai alapján 
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adományozható díjak számai a tárgyévet megelőző években fel nem használt keret 
kihasználásával kerülhetne emelésre. A tárgyévi döntést követően a helyreállt 
keretszámok figyelembevétele mellett hozható ismételten döntés a rendelet alapján 
adományozható kitüntető díjakból. 
 
 

3. §  
 
A rendelet-módosítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 1.§ (4) 
bekezdése és a 7. §-ban foglalt rendelkezés. Ennek értelmében a „Kiemelkedő 
Szociális Munkáért” elismerő díj a továbbiakban ilyen formában nem 
adományozható. 

 
 

 
 





7. számú melléklet 
MEMORANDUM 

mely létre jött Voronyezs megye  (Orosz Föderáció) Kormánya és  a Tolna Megyei 
Önkormányzat (Magyarország) között kereskedelmi-gazdasági, tudományos-műszaki és 

kulturális együttműködésről.  
 

 
A Voronyezs megye Kormánya (Orosz Föderáció) és a Tolna Megyei Önkormányzat 
(Magyarország), a továbbiakban: Felek 

az Orosz Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között megkötött, a gazdasági 
együttműködésről szóló megállapodás értelmében,  

figyelembe véve a kölcsönös érdekeltséget a további gazdasági, tudományos-műszaki és 
kulturális együttműködés kiterjesztésében,  

az egyenjogúság és a kölcsönös előny elvei által vezérelve,  

jelen Memorandumban a következő módon kívánják megerősíteni szándékaikat.  

I. A Memorandum célja 

Jelen Memorandum célja a Felek együttműködési irányának meghatározása, azon területeken, 
melyeken közös érdeklődés van.  

II. Együttműködési területek 

A Felek megállapítják a jelen Memorandum keretein belül megvalósuló együttműködés 
perspektivikus területeit:  

 ipar, mezőgazdaság, közlekedés és kereskedelem;  

 tudomány, technika és egészségügy;  

 kultúra és művészet;  

 túrizmus; 

 oktatás és sport;  

 ifjúságpolitika;  

 ökológia és a természeti kincsek racionális kiaknázása;  

    III. Az együttműködés lehetséges formái:  

A Felek együttműködése az alábbiakban felsorolt bármelyik formában valósulhat meg:    

 kiállítások, konferenciák, „kerekasztal” viták, megbeszélések, szemináriumok és 
prezentációk szervezése;  

 közös beszámolók vagy egyéb írásos anyagok előkészítése és információcsere, melyek 
kapcsolódnak az együttműködési tevékenységhez;  

 a Voronyezs Megye Kormánya (Orosz Föderáció) és a Tolna Megyei Közgyűlés 
(Magyarország) közötti megállapodás kidolgozása, egyeztetése és aláírása a 
kereskedelmi-gazdasági, tudományos-műszaki és kulturális együttműködésről;  

 egyéb együttműködési formák.  



 
 
A Felek koordinációs testületeket neveznek ki a közös rendezvényekben való 
közreműködéshez és lebonyolításhoz, támogatva ezzel a kijelölt területeken való 
együttműködést.  

A jelen Memorandumban foglaltakat nem lehet úgy értelmezni, mint bármelyik Fél felé 
irányított követelés bármilyen anyagok, adatok vagy információk kiadására való felszólítás, 
melyek az adott Fél véleménye szerint a bizalmas információkezelésről szóló politikájának 
megsértésével jár. 

IV. Anyagi eszközök 

A jelen Memorandum a Felek számára nem jár semmilyen jogi vagy anyagi kötelezettséggel.  

A jelen Memorandum által megállapított tevékenység a meglévő anyagi eszközöktől függ, és 
az idevonatkozó anyagi szabályzat valamint Magyarország és az Orosz Föderáció törvényeinek 
megfelelően valósul meg.  

V. A Memorandum jogi erőre emelkedése és érvényessége.  
A Memorandum érvényességének megszűnése. Módosítások a Memorandumban. 

 
Jelen Memorandum a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba, melyről a másik felet 
írásos értesítés útján soron kívül tájékoztatja.  Jelen Memorandum öt évig tartó első periódus 
során lesz érvényes a jogerőre való emelkedésének napjától. A Memorandum érvényessége 
meghosszabbítható a Felek képviselői által aláírt írásos megállapodás alapján.  
 
Bármelyik Félnek jogában áll, bármikor, a jelen Memorandum hatályának megszüntetése, a 
másik fél részére hat hónappal korábban megküldött írásos értesítés útján. A megszűnés 
esetében olyan intézkedéseket kell foganatosítani, melyek nem veszélyeztetik a már 
folyamatban lévő tevékenységet.  

A Memorandumot módosíthatják vagy kiegészíthetik a Felek közös megegyezésével az arra 
kinevezett képviselők. 

A jelen Memorandum értelmezéséből és alkalmazásából adódó nézetkülönbségeket a Felek 
közötti konzultáció útján kell megoldani. Mindegyik Fél biztosítja a másik Fél által felvetett 
bármely kérdés teljes körű és jóindulatú áttekintését, a jelen Memorandum által nem 
szabályozott kérdés vagy annak értelmezéséből adódó vita barátságos megoldásának 
érdekében. Az orosz és a magyar verzió nem egyezése esetén az orosz szöveg az irányadó.  

Jelen Memorandumot összeállították és aláírták 2015. ___________ _____-án, ___________ 
(Orosz Föderáció), két példányban, orosz és magyar nyelven.  

 

Voronyezs Megye Kormányának 
(Orosz Föderáció) nevében 

Kormányzó 
____________________________ 

Gorgyeev A. V. 

Tolna Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének nevében 

Elnök 
______________________________ 

Fehérvári Tamás  
 



8. számú melléklet 
 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
Mely létrejött egyrészt a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a to-
vábbiakban: Megyei Nemzetiségi Önkormányzat), képviseli: Fodor József, a Tolna 
Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat ( a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Nektv.) 80. § (1)-(4) bekezdése alapján az önkormányzatok együttműködése tárgyá-
ban. 

 
 

I. Személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez 

 
 

1. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat autonómiájának 
tiszteletben tartása mellett elő kívánja segíteni a területi nemzetiségi önkormány-
zatok közügyekben való aktív részvételét, a hatékony működés feltételeinek biz-
tosítását. 

2. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat feladatai ellátásá-
hoz szükséges irodahelyiséget 7133 Fadd, Mátyás király utca 40. szám alatti te-
lephelyen, külön szerződésben meghatározott bérleti jogviszony keretében bizto-
sítja. Az irodahelyiség működéséhez szükséges bútorokat, valamint 1 db számí-
tógépet, 1 db monitort, 1 db fénymásolót, 1 db nyomtatót leltár alapján rendelke-
zésre bocsát, illetve a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat használatába ad. 

3. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzatot az irodahelyiséghez kapcsolódó fűtés, 
áramfogyasztás, víz- és szennyvízszolgáltatás, telefon- és internetszolgáltatás té-
rítésmentesen illeti meg, ezek a költségek a Megyei Önkormányzatot terhelik, e 
szolgáltatások ellenértékének kifizetését a Megyei Önkormányzat az érvényben 
lévő szerződések alapján teljesíti. 

4. A használatba adott irodahelyiség karbantartása, esetleges felújítása - a bérleti 
szerződésben lévő feltételek figyelembe vételével - a Megyei Önkormányzattal 
történt előzetes egyeztetés után végezhető, a Megyei Nemzetiségi Önkormány-
zat saját költségére. 

5. A használatba adott eszközök (bútorok, számítógép) selejtezését a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal végezheti, selejtezési szabályzatában foglaltak szerint. A 
selejtezést a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése elnökénél írásban kezdeményezheti.  

6. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat az irodahelyiség és a használatba adott 
eszközök használatát más személynek, vagy szervezetnek nem engedheti át. 

7. A felek úgy állapodnak meg, hogy a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat közgyűlési- illetve bizottsági üléseit a Tolna Megyei Önkormányzati Hiva-
tal Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatti épület 101. számú tanácskozó-
termében tartja, ami egyben a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
székhelye. Ezen helyiség igénybevétele térítésmentesen történik. 

8. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat a 2. és 7. pontban meghatározott helyisé-
geket alapfeladatai ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, a használt 
ingóságokat a jó gazda gondosságával használhatja. 
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9. A helyiségek és az ingóságok használatának joga a Megyei Nemzetiségi Önkor-
mányzatot megszűnéséig illeti meg. Megszűnés esetén a használatba adott esz-
közök leltár alapján történő visszaszolgáltatásáról a Megyei Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke köteles gondoskodni. 

10. A Megyei Önkormányzat térítésmentesen, természetben biztosítja a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat számára 

a) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, 
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 
b) a közgyűlési és bizottsági ülések előkészítését (meghívók, előterjeszté-
sek, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, az ülések jegyzőkönyvei-
nek elkészítése, postázása); 
c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a tes-
tületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszo-
rosítási, postázási feladatok ellátását; és 
d) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátását. 

11. A Megyei Önkormányzat a 10. pontban meghatározott feladatok ellátását a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal – megyei főjegyzője által – kijelölt köztisztviselője 
munkakörében biztosítja. 

12. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési tagjainak és tisztségviselőinek 
telefonhasználati költségeit a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat viseli, e költsé-
gek finanszírozására a Megyei Önkormányzat nem kötelezhető. 

13. A Megyei Önkormányzat megbízásából és képviseletében a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat közgyűlési és bizottsági ülésein a megyei főjegyző vagy annak – 
a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz 
és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

14. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy működése során az önkor-
mányzat épületeiben folyó munkát nem zavarja, az épület rendjének megtartásá-
ról gondoskodik. 

 
 

II. A gazdálkodással, nyilvántartással kapcsolatos feladatok 
 

15. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsola-
tos nyilvántartási, iratkezelési feladatok felsorolása és a feladatellátás rendje: 
a) a nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő, a Nemzetiségi Ön-
kormányzathoz érkező, vagy a Nemzetiségi Önkormányzat által kiadmányozott 
iratok, levelek, dokumentumok érkeztetése, iktatása a Megyei Önkormányzat 
ügyiratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően: 

- a közvetlenül a Megyei Önkormányzat Hivatalába érkező leveleket, do-
kumentumokat a kijelölt köztisztviselő érkezteti, gondoskodik az iktatá-
sáról, a levél iktatott példányát megőrzi, a levél érkezéséről a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét értesíti, kérésére az iktatott levél 
másolatát eljuttatja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökéhez; 

- a Megyei Nemzetiségi Önkormányzathoz érkező leveleket, dokumen-
tumokat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - érkeztetés és 
iktatás céljából - a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül eljuttatja a 
megyei főjegyző által kijelölt köztisztviselőhöz; az eredeti példányt a Hi-
vatal őrzi, míg a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – igény 
esetén – a másolatot kezeli; 
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- az iktatott ügyiratok elintézéséről a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével egyeztetve a Hivatal kijelölt köztisztviselője gondoskodik; 

- a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat leveleinek kiadmányozására, alá-
írására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult; 

b) a kötelezettségvállalások nyilvántartása a gazdálkodási szabályzatban fog-
laltaknak megfelelően: 

- a 100000 Ft feletti kötelezettségvállalásokat írásban lehet megtenni, a 
kötelezettségvállalás írásba foglalását a Hivatal kijelölt köztisztviselője, 
vagy a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke készíti elő; 

- az írásba foglalt kötelezettségvállalásokat iktatni kell, majd annak ere-
deti példányait ellenjegyzés céljából a Hivatal Pénzügyi Osztálya részé-
re kell átadni; 

- a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző aláírását követően a 
kötelezettségvállalási dokumentum 1 példányát a Hivatal Pénzügyi 
Osztályára kell átadni, nyilvántartásba vétel céljából, az átadásról az ik-
tatott ügyiratot őrző köztisztviselő gondoskodik; 

- a Hivatal Pénzügyi Osztálya az átadott, aláírásokkal ellátott kötelezett-
ségvállalások nyilvántartásáról folyamatosan, naprakészen gondosko-
dik; 

- az írásba foglalás nélküli kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele 
a kifizetési bizonylat alapján történik. 

c) a Nemzetiségi Önkormányzat könyvvezetéséről és részletező nyilvántartá-
sainak vezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik az államháztar-
tás számviteléről szóló kormányrendelet és annak végrehajtása tárgyában 
kiadott miniszteri rendeletekben foglalt előírások szerint. 
 

16. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai tervezésével kap-
csolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala Pénzügyi Osztálya látja 
el. 

 
a) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a költségvetési határozat 

és a költségvetés tartalmával kapcsolatos elgondolásiról, elvárásiról 
legkésőbb a költségvetés elkészítésére vonatkozó határidő lejárata 
előtti 5. munkanapig tájékoztatja a megyei főjegyzőt vagy a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának vezetőjét; 

b) a költségvetési határozat tervezet és mellékletei előkészítéséről a me-
gyei főjegyző gondoskodik, költségvetés tervezetének elkészítése a 
Pénzügyi Osztály feladata,a költségvetési előterjesztést és határozat 
tervezetet a megyei főjegyző megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökének; 

c) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a határozat tervezettel 
kapcsolatos észrevételeiről, javaslatáról 5 munkanapon belül értesíti a 
megyei főjegyzőt vagy a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetőjét; 

d) a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője haladéktalanul elvégzi a 
szükséges korrekciókat, változtatásokat és a javított tervezetet a me-
gyei főjegyző ismételten megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormány-
zat elnökének, aki egyetértés esetén az előterjesztést aláírja; 

e) a költségvetési határozat tervezet bizottságok és testület elé terjeszté-
se az előterjesztések rendjének megfelelően történik; 
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f) a Közgyűlés költségvetésről szóló határozatásnak kivonatát a jegyző-
könyv vezetésére kijelölt köztisztviselő, a jegyzőkönyv aláírását köve-
tően átadja a Hivatal Pénzügyi Osztálya vezetőjének; 

g)   az elemi költségvetést a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője készí-
ti el, a költségvetési határozatban foglaltaknak megfelelően a jogszabá-
lyokban megadott határidő betartásával; 

h) az elemi költségvetést a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
hagyja jóvá, a jóváhagyást az elemi költségvetés aláírásával igazolja; 

i) az elemi költségvetés MÁK részére történő leadásáról a Hivatal Pénz-
ügyi Osztálya gondoskodik a MÁK által megadott határidő betartásával. 

j) a költségvetési határozat módosítását a Megyei Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, a megyei főjegyző vagy indokolt esetben a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának vezetője kezdeményezheti; 

k) a költségvetési határozat módosításának elkészítésekor a költségvetési 
határozatra vonatkozó eljárást kell alkalmazni, azzal, hogy a határozat 
tervezetet a testület ülésének tervezett időpontja előtt 5 nappal kell el-
készíteni; 

l) a költségvetés végrehajtásával összefüggő adatszolgáltatások, beszá-
molók elkészítéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik, a jog-
szabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabályban rögzített vagy a 
Magyar Államkincstár által meghatározott határidők betartásával, az 
adatszolgáltatások, beszámolók körét és tartalmát jogszabályok hatá-
rozzák meg; 

m) a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé beterjesztésre kerülő be-
számolók határozat tervezeteit a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti elő 
a jogszabályokban foglalt határidők betartásával, a testületi ülések idő-
pontjára figyelemmel; a tervezetet a megyei főjegyző megküldi a Me-
gyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki az előterjesztéssel 
kapcsolatos észrevételéről tájékoztatja a megyei főjegyzőt, ezt követő-
en az előkészítés a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek elő-
készítésére vonatkozó szabályok szerint történik. 

17. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára a Hivatal önálló fizetési számla 
megnyitásáról gondoskodott. 

18. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláját – jogszabályi előírás 
alapján - a Magyar Államkincstár vezeti. 

19. A törzskönyvi nyilvántartásba vételről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondosko-
dott. 

20. A törzskönyvi adatok változásának átvezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya a 
hatályos jogszabályi előírások szerinti határidőben gondoskodik. 

21. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat adataiban bekövetkezett változásról a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy a megyei főjegyző tájékoztatja 
a Hivatal Pénzügyi Osztályát, átadják a törzskönyvi nyilvántartás kezdeménye-
zéséhez szükséges okiratot, dokumentumot, mely alapján a Pénzügyi Osztály 
haladéktalanul gondoskodik a törzskönyvi bejegyzés módosításának kezdemé-
nyezéséről. A hivatalos dokumentumokat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke írja alá. 

22. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat adószámmal rendelkezik, a változások 
bejelentéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodott. 

23. Az adószám változását előidéző tervezett eseményekről, változásokról a Me-
gyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előzetesen tájékoztatja a Hivatal Pénz-
ügyi Osztályának vezetőjét, a szükséges intézkedések megtétele céljából. 
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24. Az adószámot érintő változások kezdeményezése a Hivatal Pénzügyi Osztályá-
nak a feladata, melynek végrehatásáért az osztályvezető felelős. 

25. Kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzata terhére, az elő-
irányzatot terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezett-
ségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok 
mértékéig (szabad előirányzat) kerülhet sor. 

26. A tárgyévi költségvetést és a tárgyévet követő évek előirányzatait terhelő köte-
lezettséget vállalni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a 
továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt ren-
delkezések betartásával lehet. 

27.  Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkor-
mányzati közgyűlési tag jogosult. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke javára 
szóló kötelezettségvállalásra a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által 
kijelölt nemzetiségi önkormányzati közgyűlési tag jogosult. 

28. Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel 
csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítést megelőzően, írásban le-
het. 

29. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak pénzügyi el-
lenjegyzésére a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi osztályvezető és 
a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel rendelkező 
köztisztviselő jogosult. 

30. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szükséges szabd 
előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befo-
lyó bevétel biztosítja a fedezetet, a kifizetés időpontjában a fedezet rendelke-
zésre áll és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabá-
lyokat. 

31. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás meg-
jelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

32. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésekor az Ávr. 54-55. §-ában foglaltak szerint 
kell eljárni. 

33. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére az Ávr. 56. §-ában foglaltak az 
irányadóak. 

34. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és iga-
zolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét. A teljesítést 
az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az 
arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A teljesítés igazolásának az utal-
ványozást és a kifizetést megelőzően vagy azzal egy időben kell megtörténnie. 

35. Teljesítés igazolására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a kötele-
zettségvállalásra felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. 

36. Az okmányok utalványozása előtt az okmányokat érvényesíteni kell. Az érvé-
nyesítésre jogosult személyek a megyei főjegyző által kijelölt pénzügyi szakké-
pesítéssel rendelkező köztisztviselők. 

37. A kiadások és bevételek utalványozására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke és az általa felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. A Megyei Nemzetisé-
gi Önkormányzat javára szóló kifizetések utalványozására a Megyei Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke által felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati 
Közgyűlési tag jogosult. 
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38. A kiadások utalványozása érvényesített okmányok alapján történik. A kiadások 
és bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. 

39. A bevételek közül nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében foglalt 
bevételeket. 

40. A készpénzes kifizetések és bevételezések esetében az utalványozás a kiadási, 
bevételi pénztárbizonylatra történő rávezetéssel vagy külön utalványrendelet al-
kalmazásával történhet. 

41. A gazdálkodással kapcsolatos számviteli, nyilvántartási feladatokat a Hivatal 
Pénzügyi Osztálya látja el, a feladatok végrehajtásáért a Pénzügyi Osztály ve-
zetője felelős. 

42. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a 
gazdálkodást érintő, általa ismert valamennyi információt, dokumentumot a Hi-
vatal Pénzügyi Osztályára eljuttassa. 

43. A Hivatal Pénzügyi Osztálya a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára 
elkülönített főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezet, gondoskodik a pénz-
ügyi dokumentumok megőrzéséről, feldolgozásáról, az információ- és adatszol-
gáltatási kötelezettségek jogszabályi előírás szerinti teljesítéséről, a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és testületének a gazdálkodással kap-
csolatos tájékoztatásáról, a pénzügyi tartalmú testületi előterjesztések előkészí-
téséről, kezdeményezéséről, a gazdálkodással összefüggő, jogszabályi előírá-
son alapuló beszámolók elkészítéséről. 

 
 

III. Egyéb rendelkezések 
 
 
44. A Megyei Önkormányzat és a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kölcsönös és 

közös érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen megállapodás-
ban foglaltakon túl keresse és fejlessze a két szervezet együttműködését. 

45. Jelen megállapodást felek határozatlan időtartamra kötik azzal a feltétellel, hogy 
a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat megszűnése [Nektv. 74. § (1) bek.] ese-
tén – a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat megszűnésének időpontjában – je-
len megállapodás hatálya is megszűnik. 

46. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodást az Nektv. 80. § 
(2) bekezdése alapján minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi vá-
lasztás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják. 

47. A jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben a Ptk. és a Nektv. vonatko-
zó előírásai az irányadók. 

48. Jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 24/2012. (IV.26.) közgyűlési határozatával, valamint a Tolna 
Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (X.27.) 
testületi határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás hatályát vesz-
ti. 

 
 
Szekszárd, 2015. ……. … 
 
 
 Fehérvári Tamás   Fodor József 
 a Tolna Megyei Önkormányzat  a Tolna Megyei Cigány 
        Közgyűlésének elnöke  Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 



 7

Záradék: 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2015. (VI.26.) közgyű-
lési határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ../2015. (VI.17.) 
határozatával jóváhagyta.  
 
Szekszárd, 2015. …….hónap .… nap 
 dr. Gábor Ferenc 
 megyei főjegyző 
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                                             9. számú melléklet 

 
 
 

Paks város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezése 
 
 

Általános észrevételek 
 
A végleges dokumentumban érdemes Paks térségi kapcsolatait a tekintetben 
vizsgálni, hogy a megépítendő új Duna-híd milyen hatással lesz a városra, 
illetve térségére, hiszen egyes területeken (egészségügy, felsőoktatás, 
egyházi szerepkörök) funkciókban gazdagabb, közlekedésföldrajzi 
adottságokban és gazdasági potenciálban szerényebb, Pakshoz hasonló 
méretű város lesz elérhetőbb. A létrejövő új településegyüttes számára a 
szinergiák minél nagyobb kiaknázása lehet csak cél. 
 
Az anyag kevés hangsúlyt fektet a gyógyvízben rejlő egészségügyi és 
idegenforgalmi lehetőségekre, a jelenlegi kihasználtság növelésére. 
Egyetértünk a lakosság szabadidős tevékenységének támogatásával, 
különösképpen az egészségmegőrzéssel és kulturális tevékenységgel 
összefüggésben. Ezeken a területeken jó adottságokkal rendelkezik a város – 
Duna közelsége, római kori emlékek, bővülő múzeumi kínálat, pincefalu, 
számos rendezvény, stb. 
Támogatjuk a Paksi Ipari Park gazdasági diverzifikáló hatásának erősítését, a 
város több lábon állásának elősegítését. 

 
Konkrét észrevételek: 

 
- Az 1.1 fejezetben, a 10. oldalon, a második bekezdésében találhatóak 

számítások az erőmű bővítése során jelentkező plusz munkaerő migrációjával 
kapcsolatban. A feltételezett adatok hitelességét alátámasztó forrás 
megjelölése nem történt meg, így annak megalapozottsága nem egyértelmű. 
 

- A 15. oldalon található 3. bekezdésben a helyzetfeltárás környezeti 
kockázatokra vonatkozó megállapításai szerepelnek. Véleményünk szerint a 
löszfalak esetleges csuszamlásai is rejtenek magukban kockázatokat, ezért 
erre a geológiai adottságra is tekintettel kell lenni. 
 

- A 28. és 36. oldalon is említést tesz a dokumentum egy, a Pollack Mihály 
utca és Tolnai út között építendő elkerülő útról. A jelenleg hatályos 
településrendezési terv a már meglévő nyomvonalon kívül másik utat nem 
jelöl, régi probléma azonban a lakótelepi terület és a Fehérvári út 
összeköttetésének hiánya. 
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- A 29. oldalon szereplő V4 városrész megnevezésében Györköny utca 
szerepel Györkönyi utca helyett. Kérjük javítani. 
 

- A 36. oldalon, az atomerőmű bővítésekkel kapcsolatos vasútvonal-felújítást 
illetően a dokumentum megállapítja, hogy a városra egyértelműen pozitív 
hatással lesz, hiszen újraindulhat a személyforgalom. E kijelentés azonban 
kétséges, hiszen a pálya állapotától függetlenül Paks vonzáskörzetében érinti 
Dunaföldvár városát, illetve Bölcske és Madocsa községét. A két falu 
esetében a vasúti megállóhely külterületen, a településtől több kilométerre 
található, míg Dunaföldváron a város szélén. Ezzel szemben a közúti 
tömegközlekedés a települések belterületén több megállóval is rendelkezik, 
Dunaföldváron az autóbusz-állomás a városközpontban fekszik. Továbbá az 
sem kedvez a vasútvonal fejlesztésének, hogy paksi – északi – szakaszán (a 
6-os úttal együtt) az árvízvédelmi töltésen halad, elvágja az óvárosi és alvégi 
városrészeket a Duna-parttól. Ezen tények ismeretében a vonalon történő 
forgalomnövekedés nem okoz egyértelműen pozitív hatást. 
 

- Az 54. oldal 2. bekezdésében említést tesz a dokumentum egy 5500-6000 fő 
befogadóképességű futballstadion kialakításáról. A létesítmény várható 
kihasználtságát, illetve annak indokoltságát nem tartalmazza a dokumentum.  

 
- Az 57. oldalon kezdődő projektlista „Finanszírozás forrása” című oszlopában 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program vonatkozásában 
javasoljuk a prioritástengelyek felülvizsgálatát vagy azok elhagyását oly 
módon, hogy csak az operatív program kerüljön megnevezésre. 
 

- A 95. oldalon a várossal együttműködő szervezetek között szerepel a 
„Prometheus projekt”. Amennyiben ez elírás, kérjük a „Protheus projekt” 
megnevezést használni.  
 

- A 95. oldalon említett „Paksi Önkormányzat TDM szervezete” nem szerepel 
a Nemzetgazdasági Minisztérium által nyilvántartott turisztikai desztináció-
menedzsment szervezetek között. Nem igazolható egyértelműen, hogy egy 
valóban elismert TDM szervezetre utal a dokumentum. 
 

- Az ITS tervezés kezdete óta Novovoronyezs Paks testvérvárosa lett, illetve 
az önkormányzat együttműködési megállapodást írt alá a bosznia-
hercegovinai Gorjni Vakuf-Uskoplje városával. Ezekkel az információkkal, a 
megállapodásokban rögzített vállalásokkal érdemes lenne kiegészíteni a 
dokumentumot, vagy legalább erre utalást tenni. 
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Dombóvár város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezése 
 
 

Általános észrevételek 
 

A dokumentum nagy hangsúlyt fektet a közintézmények, a közszolgáltatások, a 
szabadidős tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére, mely 
hozzájárulhat a városban és térségében élők életminőség emelkedéséhez. Ez 
összhangban van a Tolna megyei fejlesztési dokumentumok népességmegtartást 
célzó elképzeléseivel.  

 
Kevés szerepet kaptak azonban a gazdaságfejlesztési beavatkozások. A 
dokumentum említ ugyan turisztikai beavatkozásokat, valamint ipari terület 
kialakításának lehetőségét, azonban a magyar fejlesztéspolitika a 2014-2020 
ciklusban nagy hangsúlyt fektet a gazdaság élénkítésére, így az önkormányzatoktól 
is proaktív hozzáállást feltételez. Ezért szükséges a vállalkozásbarát környezet 
kialakítása. A népességmegtartás alapvető feltétele a megélhetés biztosítása. 
Dombóvár térségi központként a vonzáskörzetében található lakosság számára is 
biztosít munkahelyeket. Fontos, hogy e szerepköre a jövőben erősödjön. 

 
Konkrét észrevételek: 

 
A 60. oldalon kezdődő vázlatos pénzügyi tervben a „Finanszírozás lehetséges 
forrása” oszlopban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
intézkedéseibe való besorolás helyenként pontatlan, kérjük ezek korrigálását. 
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Bonyhád város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezése 
 
 

Általános észrevételek 
 
- Bonyhád tervezett kulcsprojektjei (komplex turisztikai fejlesztés és a 

megújuló energiaforrások részarányának növelése, kiválóan épít a 
helyzetelemzésben meghatározott nagyszerű adottságokra, de csak közvetett 
módon van gazdaságfejlesztő hatása. 

- Általában növeli az itt élők kényelmét, rekreációs lehetőséget nyújt, 
csökkenti a megélhetési költségeket, kiadásokat, ezáltal növeli a település 
megtartó képességét, de sem a helyiek sem a külső vállalkozók gazdasági 
aktivitását nem fokozza.  

- Ugyanígy a hálózatos projektek (zöldfelületi rendszer megújítása, 
közlekedési infrastruktúra, közműhálózat és szabadidős infrastruktúra 
fejlesztése is az itt élők életminőségét javítja, befektetőt közvetlen nem hoz a 
térségbe. Ugyanakkor például a hulladéklerakó rekultiváció utáni napelemes 
vagy energianövényes „betelepítése” követendő példa lehet. 

- Valódi kitörés lehet a mezőgazdasági feldolgozás térségi létrehozása, a REL 
láncok bevezetése. A termálvíz kiválóan hasznosítható (a fürdő komplexum és 
az esetleges távhő felhasználása mellett) zöldségtermelő üvegházakban. 

- Az autóipari beszállítás lehetősége mellett a hagyományosan „bonyhádi” 
termelés (bőr-és cipőipar, valamint a zománcáru gyártás) új helyét, szerepét is 
meg lehetne találni regionális szinten (egyedi termékgyártás). 

- Bonyhád esetében - mivel jelenleg az öregedési mutatói a 
legkedvezőtlenebbek a megyében-, egy „silver economy” mintaprojektet is 
érdemes lenne elindítani. 

- Bár meghatározó a megyeszékhely közelsége és emiatt a gazdasági szívó 
hatása (ipari parkok, munkaerő mozgása) a tervezett M9 menti fekvése, illetve 
a jelenlegi adottságok, (átmenő 6-út, közeli M9) az átlagos vidéki 
kisvárosoknál kedvezőbb adottságúvá teszik. 

- A kerékpáros hálózat fejlesztése településen belül és kívül, járási 
szempontból mind hivatásforgalmi mind turisztikai szempontból szükséges. 

- Bonyhád turizmus fejlesztése, adottságai miatt a megyehatáron túl mutató 
térségi, regionális turisztikai cél. 

 
Konkrét észrevételek: 
 

A 3.7 sorszám alatti „A területfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi 
terve (62.-74.oldal) cím alatt a besorolt projektelemek lehetséges finanszírozási 
forrásai nincsenek összhangban  elsősorban a TOP prioritás tengelyeivel. 
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Tolna város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezése 
 

a./ Helyzetértékelés 
 
Általános észrevételek: 
- Tolna városának a jelenlegi „alvóvárosi-ingázó” szerepkörét át kell gondolni 

a következő évek Tolna megyét érintő jelentős gazdaságfejlesztései mentén 
(Paks II. bővítés, M6-M9 közötti logisztikai lehetőségek) 
 

- A település méretéből, jellegéből és az itt élők életformájából adódóan 
jogosan hiányolja a szakmai anyag a hivatásforgalmi kerékpárutakat a 
településen belül, a járás településeivel és Szekszárddal összekötve (egyben 
turisztikai céllal is összekötve). 

 
Konkrét észrevételek: 
- A dokumentum 20-22.oldalán elmaradtak a térképek színtónus 

magyarázatai. 
- A 42.oldalon említésre kerül, hogy kevés a kapcsolat a főútvonalakkal. Ezzel 

szemben a meglévő 4 út a 6-os (és M6-os)  a közutakhoz elegendő. 
- A dokumentum az 56.oldalon nem nevesíti a településen lévő egyházi iskolát 

és az itt tanulók számát. 
- Az 59. oldalon jelentős civil szervezetekről tesz említést, de azokat nem 

nevesíti, sem működési területüket, sem tagjaik számát nem sorolja fel. 
  

b./ Településfejlesztési stratégia 
 
Általános észrevételek: 
- Igen kiváló adottság az autópálya, főutak, vasút metszésében a jelenleg még 

kiépítetlen ipar terület. Ezt a jó gazdasági, logisztikai adottságot tovább erősíti 
a Duna és az őcsényi repülőtér 10-15 km-en belüli elérhetősége. E területen a 
megyeszékhellyel való szoros együttműködés szükséges, ha kell megyei 
koordinációval. 

- Elengedhetetlen a kerékpáros hálózat fejlesztése településen belül és a 
járáson belüli összekötés. 

- Szükséges a települési piac kiépítése, de annak mérete fontos, hogy 
igazodjon Tolna város és vonzáskörzetének adottságaihoz, továbbá itt is 
érvényesül Paks és Szekszárd „elszívó” hatása. 

- Tolna be szeretné vonni értékes Holt-Duna területeit az itt lakók életébe 
pihenő, szabadidős, rekreációs céllal. Talán még jobb lenne, ha adottságai 
miatt a megyehatáron túl mutató regionális turisztikai célt tűzne maga elé.  
 

Konkrét észrevételek: 
- A településrészek (központ, Mözs stb.) használata szerencsésebb lett volna 

a táblázatokban a V1, V2, V3 jelölések helyett (12. oldal). 
- A dokumentumban javítani szükséges, hogy az Eurovelo 6 kerékpárút a 

Duna K-i oldalán lesz kijelölve (26. oldal). 
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Tamási város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezése 
 
 

Általános észrevételek 
 

Tekintettel Tamási térségének adottságaira, összességében egy jól átgondolt 
fejlesztési dokumentum készült el. Tamási a környezetének legfejlettebb 
települése, így a város jövőjének tervezésekor különös tekintettel kell lenni a térség 
településeire. A fenntartható fejlődés elvének alapjai a helyi energiák minél 
hatékonyabb kihasználásán nyugszik. A helyi erőforrásokra alapozott komplex 
turisztikai és mezőgazdasági fejlesztések hosszú távon segíthetik a város 
fejlődését, a külső befolyásoló tényezőktől – viszonylag – függetlenül. A 
dokumentum által tartalmazott projektek és azok várható hatásai a megyei 
tervdokumentumokkal összhangban állnak.  

 
 
 
Konkrét észrevételek: 

 
Az 56. oldalon kezdődő 3.7 A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos 
pénzügyi terve című fejezetben található táblázat „Finanszírozás lehetséges 
forrása” oszlopban a Terület- és településfejlesztési Operatív Program prioritásait 
kérjük felülvizsgálni. Szeretnénk megjegyezni, hogy a 2014-2020-as finanszírozási 
időszakban európai uniós forrásból szálláshely- és bentlakásos szociális 
intézményi férőhelybővítés nem lesz támogatott.  
 
 



10. számú melléklet  

MEGÁLLAPODÁS INGATLANOK TULAJDONBA ADÁSÁRÓL 
 

amely létrejött egyrészről Tolna Megyei Önkormányzat 
 Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 Adószáma: 15733287-1-17 
 KSH statisztikai számjel: 15733287-8411-321-17 

Képviseli: Fehérvári Tamás elnök 
 mint Átadó (a továbbiakban: Átadó) 
 
másrészről az  Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
 Székhelye: 1026 Budapest, Júlia u. 9. 
 Törzskönyvi azonosító szám: 736448 
 Adószám: 18072983-2-41 
 KSH statisztikai számjel:18072983-9133-351-01 
 Képviseli: Heinek Ottó elnök 
 mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 
 
továbbiakban együttesen mint Szerződő felek között, az alábbiakban írt feltételekkel. 

 
1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy a Magyarországi Német Színház – Deutsche 

Bühne Ungarn (7100 Szekszárd, Garay tér 4.) fenntartói jogának Átvevő részére történő 
átadásáról megállapodást kötöttek 2012. január 1. napjától kezdődően, az ott 
meghatározott időre. 

 
2. Átadó 1/1 arányú tulajdonát képezi a Szekszárd belterület 1846/A/2 hrsz-ú 942 m2 

alapterületű német iroda, német színház, díszlet raktár, színpad, nézőtér, pénztár, büfé, 
öltöző stb. ingatlan a közös tulajdonból hozzátartozó 94202/187914 arányú eszmei 
hányaddal. Átadó ½ arányú tulajdonát képezi a Szekszárd belterület 1846/A/6 hrsz-
ú 28 m2 alapterületű kapualj ingatlan, a közös tulajdonból hozzátartozó 2763/187914 
arányú eszmei hányaddal. Átadó 2/6 arányú tulajdonát képezi a Szekszárd belterület 
1846/A/7 hrsz-ú 30 m2 alapterületű kapuátjáró ingatlan a közös tulajdonból 
hozzátartozó 2970/187914 arányú eszmei hányaddal. Átadó 1/3 arányú tulajdonát 
képezi a Szekszárd belterület 1846/A/8 hrsz-ú 13 m2 alapterületű lépcsőház ingatlan, 
a közös tulajdonból hozzátartozó 1254/187914 arányú eszmei hányaddal. Átadó ½ 
arányú tulajdonát képezi a Szekszárd belterület 1846/A/9 hrsz-ú 6 m2 alapterületű 
hőközpont ingatlan, a közös tulajdonból hozzátartozó 602/187914 arányú eszmei 
hányaddal. (a továbbiakban: Ingatlanok).  

 
3. Átadó szavatosságot vállal arra, hogy az Ingatlanok az átadáskor per-, teher- és 

igénymentesek, harmadik személynek nincs olyan joga az Ingatlanokon, amely Átvevő 
tulajdonszerzését, vagy birtoklását akadályozná, hátráltatná. 

 
4. Átadó a 2. pontban meghatározott Ingatlanokat ezen megállapodással ellenérték nélkül 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 125. § (5) bekezdése, valamint 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 13. törvény (Nvtv.) 13. § (3) bek. alapján ellenérték 
nélkül Átvevő kizárólagos tulajdonába adja kifejezetten német nemzetiségi színház 
fenntartása, működtetése céljára. Átvevő az Ingatlanokat az általa ismert állapotukban 
tulajdonba veszi. 
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5. Szerződő felek megállapítják, hogy az ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményében 
foglaltak szerint a Szekszárd belterület 1846/A/2 hrsz-ú 942 m2 alapterületű német 
iroda, német színház, díszlet raktár, színpad, nézőtér, pénztár, büfé, öltöző stb. ingatlan 
forgalmi értéke……………………………………..Ft, a Szekszárd belterület 
1846/A/6 hrsz-ú 28 m2 alapterületű kapualj ingatlan forgalmi 
értéke……………………………………..Ft, a Szekszárd belterület 1846/A/7 hrsz-
ú 30 m2 alapterületű kapuátjáró ingatlan forgalmi 
értéke……………………………….Ft, a Szekszárd belterület 1846/A/8 hrsz-ú 13 
m2 alapterületű lépcsőház ingatlan forgalmi 
értéke………………………………………Ft, a Szekszárd belterület 1846/A/9 
hrsz-ú 6 m2 alapterületű hőközpont ingatlan forgalmi 
értéke……………………………..Ft. 

 
6. Átvevő köteles az Ingatlanokat jelen megállapodás 4. pontjában rögzített célnak 

megfelelően használni, valamint az Nvtv. 13. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
köteles az ingatlanokat a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig a juttatás céljának 
megfelelően hasznosítani, valamint állagát megóvni. Átvevő az Ingatlanok 
hasznosításáról évente, a tárgyévet követő év január 31. napjáig írásban beszámol 
Átadónak.  

 
7. Amennyiben megállapítást nyer, hogy Átvevő a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó 

törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles jelen megállapodás 
5. pontjában meghatározott forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától 
számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét Átadó írásbeli 
felszólítására, az abban meghatározott határidőig Átadó részére megfizetni és a jogsértő 
állapotot megszüntetni. Ennek elmulasztása esetén Átadó jelen megállapodástól 
azonnali hatállyal eláll. 

 
8. Átvevő tudomásul veszi, hogy az Nvtv. 13. § (5) bekezdése alapján az Ingatlanokon – 

az állam által történő tulajdonszerzést kivéve – 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn.  
 

9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlanok birtoka átruházásáról nem 
rendelkeznek, tekintettel arra, hogy az Ingatlanokat jelen megállapodás aláírásának 
napján Átvevő birtokolja. Átvevő a birtokbavétel napjától kezdve húzza Ingatlanok 
hasznait, viseli terheit és mindazon kárt, amelynek megtérítésére mást nem lehet 
kötelezni. 

 
10. Átvevő kijelenti, hogy az Ingatlanokat jelenlegi, ismert állapotukban veszi tulajdonba, 

azok állapota megfelel jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott céloknak, az 
Ingatlanoknak sem az állagával, sem pedig a használhatóságával kapcsolatban Átadóval 
szemben semmilyen követelése nincsen és ilyen igénnyel a jövőben sem lép fel. 

 
11. Átadó jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy az Ingatlanokra az Átvevő Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonjoga térítésmentes tulajdonjog átruházás jogcímen, 
15 éves elidegenítési tilalom terhével az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, 
átadó tulajdonjoga törlésével egyidejűleg. Az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetése 
Átvevőt terheli. 
 

12. Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés hatálybalépését követő 15. év lejártát 
megelőző 6 hónapon belül tárgyalásokat kezdenek a Deutsche Bühne Ungarn fenntartói 
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joga és a Deutsche Bühne Ungarn feladatellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon 
visszaszolgáltatásáról. Amennyiben Szerződő felek legkésőbb 2030. szeptember 30-ig a 
fenntartói jog és a feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon visszaadásáról és 
visszavételéről döntenek, egymással elszámolnak azzal, hogy Átvevő igényt tart az 
értéknövelő beruházások megtérítésére. Átadó erre az esetre kötelezettséget vállal arra, 
hogy Átvevő által elvégzett felújítási, korszerűsítési, értéknövelő beruházási munkák 
ellenértékét egyösszegben, azok számviteli aktiválása mértékében Átvevő részére 2031. 
június 30. napjáig megtéríti. 

 
13. Átadó magyar honosságú helyi önkormányzat, Átvevő magyar honosságú országos 

nemzetiségi önkormányzat, részükről a jogügylet megkötésének jogszabályi akadálya 
nincs. 

 
14. Átvevő jelen megállapodás aláírásával úgy nyilatkozik, hogy az Ingatlanok kifejezetten 

művészeti célra kerültek átadásra, amely miatt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 17. § (1) bekezdése a) pontja alapján illetékmentességben részesül. 

 
15. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

16. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése /2015. (06. ……) számú határozatával jelen 
megállapodást jóváhagyta, és felhatalmazta az elnököt a megállapodás aláírására. A 
szerződés megkötéséhez a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter előzetes hozzájárulása 
szükséges, mely hozzájárulás a szerződés mellékletét képezi. 

 
17. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 2015. július 18. 

napján megtartott ülésén a  …/2015. (07.18.) szám alatt meghozott határozatával 
felhatalmazta elnökét jelen megállapodás aláírására.  

 
 
A Szerződő felek a jelen 6 db eredeti példányban készült megállapodást elolvasták, tartalmát 
megértették, és úgy írják alá, hogy az mindenben megfelel kölcsönös és egybehangzó 
akaratuknak.  
 
Szekszárd-Budapest, 2015. 
 
 

Tolna Megyei Önkormányzat 
Átadó 

Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata 

Átvevő 
 
 

Fehérvári Tamás 
elnök 

 
 

Heinek Ottó  
elnök 

 
Pénzügyileg ellenjegyzem:     Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Szekszárd, 2015.      Budapest, 2015. 
 
Szerkesztettem és ellenjegyzem:  


















