
Szám:  2-10/2011. 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlése 2011. november 30-i 
ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 107/2011. (XI. 30.) közgy űlési 
határozata a megyei önkormányzatok konszolidációjáv al és 
feladatainak változásával összefügg ő feladatokról:  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételéről szóló 2011. CLIV. törvényben 
foglaltakat tudomásul veszi és végrehajtja, a törvény alapján az 
önkormányzatra háruló feladatokkal kapcsolatban az alábbi 
határozatot hozza: 

 
1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. január 1-

jétől a számlavezető bank megváltoztatását rendeli el. A 
Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, valamint az 
önkormányzat intézményeinek számlavezető bankja 2012. 
január 1-jétől a Magyar Államkincstár.  
 

2) Az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régió Szekszárdi Fiókjánál 
a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala pénzforgalmi 
számláját, annak alcímű számláit, letéti számláját, lakás 
építése és vásárlása számláját – jogszabály eltérő 
rendelkezése kivételével - 2011. december 30. napjával meg 
kell szüntetni. Jogszabály ettől eltérő rendelkezése esetén a 
jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni. 

 
3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a 

Magyar Államkincstárnál a pénzforgalmi számla és 
alszámlái, a letéti számla megnyitására tegye meg a 
szükséges intézkedéseket, a számlanyitással összefüggő 
nyilatkozatokat, megbízásokat adja ki, a számlanyitással 
összefüggő szerződéseket kösse meg, illetve írja alá. A 
számlák megnyitását, amennyiben erre lehetőség van, a 
folyamatosság biztosítása érdekében 2011. decemberi 
időponttól kell kezdeményezni. 

 
4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az OTP Bank Nyrt. 

Dél-dunántúli Régió Szekszárdi Fiókjánál a bankszámla és 
alcímű számlái, továbbá a letéti számla, a lakásépítés és 
vásárlás számla 2011. december 30-ával történő 
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megszüntetésére – a határozat 2. pontjában foglaltak 
figyelembevételével - tegye meg a szükséges 
intézkedéseket, továbbá a számlákra vonatkozóan azonnali 
beszedési megbízásra adott felhatalmazások jogosultjai felé 
a szükséges nyilatkozatok, megbízások kiadására 
vonatkozóan tegye meg a szükséges intézkedéseket, a 
nyilatkozatokat, megbízásokat – figyelemmel a 2011. CLIV. 
törvényben és a végrehajtására kiadott Kormány-
rendeletekben foglalt feladatváltozásokra – adja ki és írja alá. 

 
5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy 

a folyószámlahitelt nyújtó OTP Bank Nyrt.-vel 
együttműködve, a jogszabályi előírások, az AKK Zrt. és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium előírásait figyelembe véve -  
a Tolna Megyei Önkormányzat folyószámlahitelét működési 
hitellé alakítsa át, az átalakítandó hiteljogviszonyban foglalt 
pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel, 
legkésőbb 2011. december 20. napjáig. A Közgyűlés 
felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges szerződéseket, 
szerződésmódosításokat aláírja, az esetleg szükségessé 
váló nyilatkozatokat kiadja és aláírja. 

 
6) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a 2008. 

február 13-án kibocsátott Tolna megye 2028 CHF alapú, 
12.192.148 CHF névértékű kötvény 2011. december 30-i 
hatállyal történő lejárat előtti visszaváltását. A Közgyűlés 
tudomásul veszi, hogy a Magyar Állam a kötvény lejárat előtti 
visszaváltásból eredő kötelezettséget vállalja át és teljesíti. A 
Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvény lejárat 
előtti visszaváltásáról szóló nyilatkozatokat kiadja és aláírja, 
a lebonyolításhoz szükséges megbízásokat kiadja és aláírja, 
a KELER Zrt.-nél történő eljárás lebonyolításával a CIB Bank 
Zrt.-t megbízza továbbá, hogy a visszaváltás és az adósság 
átvállalás lebonyolításához szükséges szerződéseket aláírja. 

 
7) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 

elnökét, hogy a megyei önkormányzat adósságállományának 
Magyar Állam által történő átvállalásával kapcsolatban 
létrejövő háromoldalú szerződéseket, 
szerződésmódosításokat aláírja.   

 
8) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 

kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan létrejött kamatcsere 
ügylet 2011. decemberi lezárására tegye meg a szükséges 
intézkedéseket, tekintettel arra a tényre, hogy a vonatkozó 
szerződés felmondására jogszabály változás miatt kerül sor.  

 
9) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2011. évi CLIV. 

törvényben foglalt feladat, intézmény és vagyon átadásról 
szóló megállapodások előkészítését az önkormányzatra 
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háruló feladatok tekintetében irányítsa. A megállapodások 
tervezeteit – amennyiben erre az eljárásrend lehetőséget ad 
- terjessze a Közgyűlés elé, amennyiben ezt az eljárásrend 
nem teszi lehetővé, a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 
a törvényben foglalt megállapodásokat a Közgyűlés 
képviseletében aláírja. 
 

Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határid ő: 2011. december 30. 
 
 

 
k.m.f.t. 

 
 

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


