
2012. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXII. évfolyam 1. szám 
 

Szám: 261/2012. 

TOLNA     MEGYEI 
        

KÖZLÖNY 
 

TARTALOM 
 

I.  
SZEMÉLYI RÉSZ 

 
 
5/2012. (II- 17.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottságának 

átalakításáról. 
 
6/2012. (II. 17.) határozat A Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottságának 

megválasztásáról. 
 
7/2012. (II. 17.) határozat A Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs 

Bizottságának megválasztásáról. 
 

II.  
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 
 
 
1/2012. (II. 17.) rendelet  A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
2/2012. (II. 17.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről. 
 
3/2012. (II. 17.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
4/2012. (II. 17.) rendelet A Tolna Megye Területrendezési Tervéről szóló 

1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
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III.  
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 
 
 
1/2012. (II. 17.) határozat A lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
2/2012. (II. 17.) határozat Tolna Megye Területrendezési Tervének 

módosításához kapcsolódó intézkedések 
megtételéről. 

 
3/2012. (II. 17.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító 

okiratának módosításáról. 
 
4/2012. (II. 17.) határozat A Közgyűlés Humán Bizottságának és Pénzügyi 

Bizottságának megszűnéséről. 
 
8/2012. (II. 17.) határozat A Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő 

kilépésről. 
 
9/2012. (II. 17.) határozat Tolna Város Önkormányzatával belső ellenőrzési 

feladatok ellátására vonatkozó társulási 
megállapodás megkötéséről. 

 
10/2012. (II. 17.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatának elfogadásáról. 
 
11/2012. (II. 17.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek 

és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési 
évet követő három évre várható összegének 
jóváhagyásáról. 

 
12/2012. (II. 17.) határozat A teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt 

célokról. 
 
13/2012. (II. 17.) határozat A megyei főjegyző teljesítményértékeléséről szóló 

tájékoztatóról. 
 
14/2012. (II. 17.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi 

összesített közbeszerzési tervéről. 
 
15/2012. (II. 17.) határozat A megyei és a regionális fejlesztési tanácsok 

jogutódlási feladatainak végrehajtásáról, valamint a 
tanácsok 2011. évi működési támogatásainak 
felhasználásáról. 

 
16/2012. (II. 17.) határozat Létszámcsökkentés elrendeléséről. 
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IV.  
KÖZLEMÉNYEK 

 
A Magyar Közlönyben – 2011. december 20. és 2012. február 29. között – 
kihirdetett egyes jogszabályokról. 
 
 

V.  
MELLÉKLETEK 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 2/2012. (II. 17.) közgyűlési határozatának mellékletei.  
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 3/2012. (II. 17.) közgyűlési határozatának mellékletei. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 9/2012. (II. 17.) közgyűlési határozatának melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 10/2012. (II. 17.) közgyűlési határozatának 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 11/2012. (II. 17.) közgyűlési határozatának 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 12/2012. (II. 17.) közgyűlési határozatának 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 15/2012. (II. 17.) közgyűlési határozatának 
mellékletei. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének 
mellékletei. 
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I. 
SZEMÉLYI RÉSZ 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 5/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottságának 
átalakításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Jogi és 

Ügyrendi Bizottságból  
-   dr. Sümegi Zoltánt, a Bizottság alelnökét, 
- Rózsai Györgynét, Kollár Lászlót, dr. Kiss Albertet, dr. 

Papp Tamást és Nagy Lászlót, a Bizottság nem 
képviselő tagjait 

eddigi munkájukat megköszönve 2012. március 1-jével 
visszahívja. 

 
2. A Közgyűlés a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjának 

dr. Sümegi Zoltánt 2012. március 1. napjától megválasztja. 
 
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának 

az érintettek részére történő eljuttatására. 
 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra) 
Határidő: 2012. március 1. 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring 
Bizottságának megválasztásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi és 

Monitoring Bizottság: 
- elnökévé Kerecsényi Mártont, 
- képviselő tagjainak dr. Sümegi Zoltánt, dr. Égi Csabát, 

Márkus Györgyöt, Tóth Endre Gézát, és Takács 
Lászlót. 

2012. március 1. napjától megválasztja. 
 
2.  A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának 

az érintettek részére történő eljuttatására. 
 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (2. pontra) 
Határidő: 2012.március 1. 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 7/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata a Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottságának megválasztásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság: 
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- elnökévé Széles Andrást, 
- képviselő tagjainak Porga Ferencet, Márkus Györgyöt, 

Takács Zoltánt, László Ferencet, és Krauss Pétert. 
2012. március 1. napjától megválasztja. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának 

az érintettek részére történő eljuttatására. 
 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (2. pontra) 
Határidő: 2012.március 1. 
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II. 
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

 
1. § (1) A  Tolna  Megyei  Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 

(II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna 
Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi  
    1. költségvetésének bevételi főösszegét 21.032.567 E Ft-ban 
    2. költségvetésének kiadási főösszegét 21.032.567 E Ft-ban 
    3. tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 18.029.869 E Ft-ban 
    4. tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 16.947.147 E Ft-ban 
    5. költségvetési többletét 1.082.722 E Ft-ban 
    6. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
        szolgáló előző évek pénzmaradványának 
        igénybevételét 602.698 E Ft-ban 

a) ebből: felhalmozási célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét 273.646 E Ft-ban 
b) ebből működési célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét 329.052 E Ft-ban 

7. a költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú műveletek 
bevételeit 2.400.000 E Ft-ban 
a) ezen belül: a működési célú műveletek  
bevételeit 2.400.000 E Ft-ban 

8. a finanszírozási célú műveletek kiadásait   4.085.420 E Ft-ban 
a) ezen belül: a működési célú műveletek 
kiadásait 2.474.874 E Ft-ban   
b) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 1.610.546 E Ft-ban 
 

  állapítja meg.” 
 

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A  Közgyűlés a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök - 
finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási 
maradványa nélküli - a területi kisebbségi önkormányzatokkal együtt - számított 
2011. évi 
1. működési költségvetési bevételi előirányzatát           16.829.742 E Ft-ban 
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2. működési költségvetési kiadási előirányzatát          15.310.547 E Ft-ban 
3. működési költségvetésen belüli kiemelt előirányzatként  

a) a személyi juttatások előirányzatát 7.099.749 E Ft-ban 
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.837.175 E Ft-ban 
c) a dologi kiadások előirányzatát 5.780.141 E Ft-ban 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 231.726 E Ft-ban 
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 358.406 E Ft-ban 
f)  az általános tartalék előirányzatát 3.350 E Ft-ban 
g) a működési célú céltartalék előirányzatát 0 E Ft-ban 

4.  felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatát 1.200.127 E Ft-ban 
5  felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatát 1.636.600 E Ft-ban 
6. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:  

a) a beruházások előirányzatát 1.537.111 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát 48.577 E Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 41.336 E Ft-ban 
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát   0 E Ft-ban 

7. működési költségvetési többletét  1.519.195 E Ft-ban 
8. felhalmozási költségvetési hiányát 436.473 E Ft-ban  
állapítja meg.” 

 
2. § (1) A Rendelet 11. § (1) bekezdés 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
„A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a megyei 
kisebbségi önkormányzatokkal együttes  
1. általános tartalékát 3.350 E Ft-ban 
2. működési céltartalékát 0 E Ft-ban 
állapítja meg.” 

 
(2) A Rendelet 11. § (2) bekezdés 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó, az Önkormányzati Hivatal 
költségvetésében külön tételben jóváhagyott 
1. általános tartalékot 0 E Ft-ban 
2. működési céltartalékot                                                  0 E Ft-ban 
állapítja meg.” 

 
3. §  (1)     A  Tolna  Megyei  Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.    

(II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete  
lép.  
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1. pontjában foglalt táblázat 
helyébe e rendelet 2. melléklete 1. pontjában foglalt táblázat lép. 
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2. pontjában foglalt táblázat 
helyébe e rendelet 2. melléklete 2. pontjában foglalt táblázat lép. 
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete 
lép. 
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(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete 
lép. 
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete 
lép. 
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete 
lép. 
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete 
lép. 
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 
helyébe e rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat lép. 
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 
helyébe e rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat lép. 
(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete 
lép. 
(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete 
lép. 
(13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete 
lép. 
(14) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete 
lép. 
(15) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete 
lép. 
(16) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete 
lép. 
(17) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete 
lép. 
(18) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete 
lép. 
(19) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete 
lép. 
(20) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete 
lép. 
(21) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete 
lép. 
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(22) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete 
lép. 
(23) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete 
lép. 
(24) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete 
lép. 
(25) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete 
lép. 
(26) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete 
lép. 
(27) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete 
lép. 
(28) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete 
lép. 
(29) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete 
lép. 
(30) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 28. melléklete 
lép. 
 
. 

4. § A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 5., 6., 7.,8., 9., 10., 
11.,12.,  29., és 30. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

5. § Ez a rendelet 2012. február 18-án lép hatályba. 
    
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2012. február hónap 17. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2012. február hónap 17. nap  
 
 
                                                                                     dr. Bartos Georgina 
                                                                                         megyei főjegyző 
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A Tolna Megyei Önkormányzat 
2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. A 2012. évi költségvetés előirányzatai 
 
1. §  A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak 

szerveire terjed ki.  
 

2. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 
Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) összevont, 
halmozódás nélküli 2012. évi  
1. költségvetési bevételi előirányzatát   218 460 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát  218 460 E Ft-ban 
3. költségvetési hiány összegét  0    Ft-ban 
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló előző évek pénzmaradványának 
 igénybevételét   0    Ft-ban 

a) ebből: működési célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét 0    Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét  0    Ft-ban 

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek 
bevételeit  0   Ft-ban 

6. a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait   0   Ft-ban 
állapítja meg. 
 
(2) A  Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 
2012. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 
1. működési költségvetés bevételi előirányzatát  215 460 E Ft-ban 
2. működési költségvetés kiadási előirányzatát 217 165 E Ft-ban 
3.   felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát  0    Ft-ban 
4.  felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát  1 295 E Ft-ban 
5.  kölcsönök bevételi előirányzatát 3 000 E Ft-ban 
6.  kölcsönök kiadási előirányzatát 0    Ft-ban 
állapítja meg. 

 
3.  § (1)A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének  

1. költségvetési bevételi előirányzatát 214 220 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 214 220 E Ft-ban 
3. a költségvetési hiány összegét 0    Ft-ban 
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló előző évek pénzmaradványának 
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 igénybevételét   0    Ft-ban 
a) ebből: működési célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét 0    Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét   0    Ft-ban 

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek 
bevételeit  0    Ft-ban 

6. működési költségvetés bevételi előirányzatát   214 220 E Ft-ban 
7. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként 

a) központi költségvetésből kapott támogatás 
előirányzatát 208 300 E Ft-ban 

b) működési célú támogatásértékű bevétel 
előirányzatát 0    Ft-ban 

c) intézményi működési bevétel előirányzatát 0    Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszköz  

előirányzatát 0    Ft-ban 
e) előző évi működési maradvány átvétel 

előirányzatát 0    Ft-ban 
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát  212 925 E Ft-ban 
9. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként  

a) a személyi juttatások előirányzatát  0    Ft-ban 
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát  0    Ft-ban 
c) a dologi kiadások előirányzatát  1 000 E Ft-ban 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát   500 E Ft-ban 
f)  az Önkormányzati Hivatal működési költségvetési 

támogatás előirányzatát 190 471 E Ft-ban  
g) az általános tartalék előirányzatát 8 954 E Ft-ban 
h) a működési célú céltartalék előirányzatát 12 000 E Ft-ban 

10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát  0    Ft-ban 
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül 

a) a felhalmozási célú támogatásértékű 
bevétel előirányzatát 0    Ft-ban 

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

előző évi felhalmozási célú maradvány 
átvétel előirányzatát 0    Ft-ban 

12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát  1 295 E Ft-ban 
13. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:  

a) intézményi beruházások előirányzatát  1 295 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát 0    Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát  0    Ft-ban 
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát   0    Ft-ban 
e) az Önkormányzati Hivatal felhalmozási  

költségvetési támogatását 0    Ft-ban  
14. kölcsönök bevételi előirányzatát 0    Ft-ban 
15. kölcsönök kiadási előirányzatát 0    Ft-ban 

állapítja meg. 
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3. § (2)  A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi 
költségvetésének  
1. költségvetési bevételi előirányzatát 194 711 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 194 711 E Ft-ban 
3. a költségvetési hány összegét 0    Ft-ban  
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 

szolgáló előző évek pénzmaradványának 
igénybevételét   0    Ft-ban 

a) ebből: működési célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét 0    Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét  0    Ft-ban 

5. működési költségvetés bevételi előirányzatát   191 711 E Ft-ban 
6. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként 

a) az  önkormányzat költségvetéséből kapott támogatás 
előirányzatát 190 471 E Ft-ban 

b) működési célú támogatásértékű bevétel 
előirányzatát 0    Ft-ban 

c) intézményi működési bevétel előirányzatát 1 240 E Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszköz  

előirányzatát 0    Ft-ban 
e) előző évi működési maradvány átvétel 

előirányzatát 0    Ft-ban 
7. működési költségvetés kiadási előirányzatát  194 711 E Ft-ban 
8. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként  

a) a személyi juttatások előirányzatát  119 010 E Ft-ban 
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát  29 964 E Ft-ban 
c) a dologi kiadások előirányzatát  45 737 E Ft-ban 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát  0    Ft-ban 

9. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát  0    Ft-ban 
10. felhalmozási költségvetés bevételen belül 

a) az önkormányzat költségvetéséből kapott támogatás 
előirányzatát 0    Ft-ban 

b) a felhalmozási célú támogatásértékű 
bevétel előirányzatát 0    Ft-ban 

b) a felhalmozási bevétel előirányzatát 0    Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 0    Ft-ban 
d) előző évi felhalmozási célú maradvány 

átvétel előirányzatát 0    Ft-ban 
11. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát  0    Ft-ban 
12. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:  

a) intézményi beruházások előirányzatát  0    Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát  0    Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát  0    Ft-ban 
d) kölcsönök bevételi előirányzatát 3 000 E Ft-ban 

13. kölcsönök kiadási előirányzatát 0    Ft-ban 
állapítja meg. 
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4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2012. évi költségvetését, 
előirányzat-csoportok és azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 
1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2012. 

évi költségvetés költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát 
előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
6. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi 

költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát 
előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett 
létszámát 20 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben állapítja 
meg. 

  
7. §  A Közgyűlés 2012. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek 

megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a 
szükséges adatok részletezését a 4. melléklet szerit fogadja el.  

 
8. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettsége 2012. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.  

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) 
bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeit és adóságot keletkeztető ügyleteiből 
fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
9. §  Finanszírozási célú pénzügyi műveletek végrehajtásáról, ezen belül értékpapír 

kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hitel-, kölcsön 
felvételéről, törlesztéséről, a Közgyűlés dönt.  

  
10. §  A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat  költségvetésében a 2012. évi  

1. általános tartalék előirányzatát   8 954 E Ft-ban 
2. működési céltartalék előirányzatát     12 000 E Ft-ban 
3. felhalmozási céltartalék előirányzatát     0    Ft-ban 
állapítja meg 

 
11. §  A Közgyűlés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban a 6. melléletben foglaltak szerit hagyja jóvá. 
 
12. §   Közgyűlés az önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzata várható 

teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 7. mellékletében 
foglaltak szerint hagyja jóvá. 
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13. §  A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó 
döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 8. 
melléklet szerint tudomásul veszi. 

 
14. §  A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évben közvetett támogatást nem nyújt, a 

közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a Közgyűlés a 9. mellékletben 
foglaltak szerint tudomásul veszi.  

 
2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 
15. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében e Rendelet keretében 

jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladóan képződő többletbevétel - a (2) 
bekezdésben foglaltak kivételével - az általános tartalékot növeli. 

 
(2) A működési célú központi költségvetésből származó támogatás évközi 
módosításából származó bevételből, a támogatásértékű bevételből, működési 
célú pénzeszközátvételből származó, illetve egyéb működési célú nem 
tervezett bevételből működési céltartalékot, felhalmozási célú állami 
támogatásból, egyéb forrásból képződő többletbevételből felhalmozási 
céltartalékot kell képezni.  
 
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési előirányzatainak 
megemeléséről – a központi költségvetésből származó támogatások 
kivételével - a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával dönt. 

 
16. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (4) bekezdése 

alapján a Közgyűlés a költségvetési rendeletben jóváhagyott általános tartalék 
50 %-a és a céltartalék teljes összege feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés 
elnökére ruházza át. A Közgyűlés elnöke az általános tartalék és céltartalék 
átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a zárszámadási rendeletben 
köteles elszámolni. 

 
17. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és kiadási 

előirányzatának módosítására, bevételi és kiadási előirányzaton belül az 
előirányzat-csoportok, illetve az előirányzat csoportokon belül a kiemelt 
előirányzatok módosítására, mint a költségvetési szerv vezetője a megyei 
főjegyző saját hatáskörben jogosult, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak betartásával. 

   
(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének saját 
hatáskörben végrehajtott módosításáról a Közgyűlés elnökét tájékoztatni kell. 
  
(3) A Közgyűlés elnöke a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal saját 
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a Közgyűlést 30 napon 
belül tájékoztatja. 

 
(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése 
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a saját 
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások miatt a 
költségvetési rendeletet.   
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18. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok 

felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy 
jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni. 

 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott 
előirányzatok felhasználásáról a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott 
személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget 
vállalni. 

 
19. §  A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem 

tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan képződő 
többletbevétel felhasználását 20 millió Ft volumenig a költségvetési rendelet 
módosítása nélkül előzetesen engedélyezi. 

   
20. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők alapilletményét, 

illetménykiegészítését, illetménypótlékát és egyéb juttatásait a hatályos 
jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 
díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003.(X.28.) önkormányzati 
rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell 
megállapítani és folyósítani. 

 
(2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó 
illetményalap 38650 Ft. 
 
(3) A Közgyűlés a köztisztviselők cafetéria rendszerének működtetésére, az 
adóterhet is beleértve, évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal költségvetésében.  
 
(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül jutalmazásra 
4.000 E Ft összeghatárig vállalható kötelezettség, az év közben keletkező 
megtakarítások terhére. Eredeti előirányzatként jutalmazásra előirányzat nem 
tervezhető.   

 
(5) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló 
szociális és kegyeleti keretet 200 E Ft-ban hagyja jóvá. A Támogatási keret 
felhasználására a 16/2003.(X.28.) önkormányzati rendelet vonatkozó 
előírásainak betartásával kerülhet sor.  

 
21. §  A Közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. § 

(1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével az Önkormányzati 
Hivatal engedélyezett köztisztviselői álláshelyek számát 47,25 főről 20 főre, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshelyeinek számát 9 főről nulla 
főre, a projektmenedzser szervezetek engedélyezett álláshelyeinek számát 4 
főről nulla főre csökkenti. A Közgyűlés 2 fős létszámcsökkentés végrehajtását 
rendeli el. A létszámcsökkentés végrehajtásáért a megyei főjegyző felelős. 

 
22. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói 

támogatását, új munkáltatói támogatás megállapítását 2012. évre szólóan 
felfüggeszti. Új támogatás 2012. évben nem állapítható meg.  
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(2) A korábban nyújtott kölcsönök törlesztő részleteiből 2012. év során 
befolyó bevétel, a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.  
 
(3) A számla és kölcsönök kezelésével kapcsolatos költségeket, valamint a 
még folyamatban lévő támogatás kiutalásokat az elkülönített bankszámla 
bevétele terhére kell finanszírozni. 

 
23. §  A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások 

teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen  a Magyar 
Államkincstár javára. 

 
3. A gazdálkodás rendje 

 
24. §  Az Önkormányzat, a Hivatal, valamint megállapodás alapján a Tolna Megyei 

Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az Önkormányzati Hivatal. 

 
25. § A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 

számlavezető bankja – az államháztartásról szóló törvény előírásainak 
megfelelően – 2012. január 1-jétől a Magyar Államkincstár. 

 
26. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna 

Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források 
növelése és szakmai feladatellátás feltételeinek javítása érdekében a (2) 
bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok 
benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a 
szervezetek megfelelnek. 

 
(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell 
kezdeményezni  
1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy 
2. inkasszó jogot kell  biztosítani, vagy 
3. alapító okiratában nem szereplő többletfeladat felvállalására kerülne sor, 

vagy  
4. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan 

eszköz beszerezése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a 
pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet 
költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy 

5. a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén a támogatás 
visszafizetését, annak volumene miatt, csak az irányító szerv pénzügyi 
hozzájárulásával lehet teljesíteni.  

 
27. §  (1)  Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - az 

önkormányzatot vagy Hivatalát illető követelésről történő lemondás eseteit az 
alábbiakban határozza meg: 
1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - 
behajthatatlannak minősül vagy 
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem 
vezetett eredményre vagy 
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3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) 
költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják vagy 
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele 
tárgyéven belül megtérül vagy 
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év ) alatt 
kerülhetne sor, amikorra, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 
%-ban csökkenne vagy 
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés 
kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így 
különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem 
rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés 
teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a 
kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés 
megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs 
reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, 
a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés 
következtében nem várható vagy 
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, 
körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett 
be, amely a követelésről való lemondást indokolttá teszi. 

  
(2) Az Önkormányzatot vagy Hivatalát illető követelésről lemondani a (3)-(6) 
bekezdésben meghatározott módon lehet. 
 
(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő 
követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a 
költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző írásba foglalt döntéssel 
mondhat le.  
 
(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi 
és Monitoring Bizottsága, a megyei főjegyző előterjesztése alapján a 
követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes körülményét 
megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való 
lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról.  
 
(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.  
 
(6) A Közgyűlés elnöke a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján 
írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet 
értesíteni kell. 
 
(7) A Hivatal követeléseinek törlését - a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 
egyetértésével - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó 
kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló 
elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások 
betarthatóak legyenek. 
 
(8) A behajthatatlan követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat 
költségvetési bevétele esetében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal esetében a megyei főjegyző saját hatáskörében 
rendelkezik, a követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.  
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28. §  A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal támogatásának kiutalása 

időarányosan, az állami támogatás volumenére figyelemmel történik. A 
támogatás folyósításáról a Közgyűlés elnöke és az általa felhatalmazott 
személy jogosult rendelkezni. Amennyiben a kiadások felmerülése indokolttá 
teszi, az időarányosnál nagyobb összeg is folyósítható, amennyiben az 
önkormányzat pénzügyi helyzete azt lehetővé teszi. A többlet támogatás 
kiutalásáról a Közgyűlés elnöke, vagy az általa felhatalmazott személy 
jogosult rendelkezni. 

 
Záró rendelkezések 

 
29. §   Ez a rendelet 2012. február 18-án lép hatályba. 
  
30. §   A Közgyűlés a 2012. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti 

időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételekről és teljesített 
kiadásokról készített elszámolást jóváhagyja. 

 
 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet  2012. február hónap 17. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2012. február hónap 17. nap. 
 
 
 
 
  dr. Bartos Georgina 
  megyei főjegyző 
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A Tolna Megyei Önkormányzat 
3/2012. (II. 17.) 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 a., 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói  hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) 
bekezdés d.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 18.§ (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. 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ 7.§. A Megyei Önkormányzat kötelezően ellátandó fontosabb feladat-, és hatásköreit a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27.§ (1) 
bekezdése tartalmazza, míg a teljes hatásköri jegyzéket a Belügyminisztérium által 
kiadott központi hatásköri jegyzék tartalmazza.” 
 

2.§ 
 

A R. 13.§-a helyébe az alábbiak lépnek: 
 
„ 13.§. 

(1) Az alakuló ülésen a Területi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választások 
eredményét, majd átadja a közgyűlési tagok megbízólevelét. 

(2) A megválasztott képviselők ( a továbbiakban: a Közgyűlés tagjai ) esküt tesznek. 
Az eskü szövegét a Területi Választási Bizottság elnöke olvassa fel. Az 
eskütételről a Közgyűlés tagjai okmányt írnak alá. 

(3) Az alakuló ülésről távollévő Közgyűlési tagok a Közgyűlés következő ülésén, 
illetve az akadály megszűnését követően tesznek esküt. 

(4) A Közgyűlés tagja az eskü letételéig és az okmány aláírásáig – az alakuló ülés 
megtartásával szükségszerűen együtt járó feladatok kivételével – nem vehet 
részt a Közgyűlés munkájában.” 

 
3.§ 

 
A R. 15.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 15.§ (3) A munkaprogram tartalmazza különösen: 
 
a., a megye kötelező és önként vállalt feladatai biztosítására vonatkozó elképzeléseket, 
b., a megyei önkormányzat gazdasági alapját, vagyonának gyarapítását, 
hasznosításának módját, bevételeinek növelését célzó intézkedéseket, 
c., a területfejlesztéssel, területrendezéssel, vidékfejlesztéssel összefüggő feladatokat, 
célkitűzéseket, a települési önkormányzatokkal való együttműködés fő irányait, 
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d.,a munkaprogram időszakára tervezett fejlesztési elképzeléseket, 
e., azokat az egyéb kérdéseket, amelyeket a Közgyűlés fontosnak tart.” 
 

4.§ 
 

A R.57.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„57.§ (1) A Közgyűlés állandó bizottságai ( a továbbiakban: bizottságok) 
a., Jogi és Ügyrendi Bizottság, 
b., Pénzügyi és Monitoring Bizottság, 
c.,Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.” 
 

5.§ 
 

(1) A R. 68.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 68.§ (5) A Hivatal belső szervezeti egységei: 
a., Jogi és Területfejlesztési Osztály, 
b., Pénzügyi Osztály, 
c., Elnöki Kabinet.” 
 

(2) A R. 68.§ (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„ 68.§ (8) Az osztályok vezetését az osztályvezetők, a Jogi és Területfejlesztési 
Osztály vezetését az aljegyző látja el. Az osztályvezetőket a Közgyűlés 
elnökének egyetértésével a megyei főjegyző bízza meg. Az Elnöki Kabinet tagjai 
politikai tanácsadók, akiket a Közgyűlés elnöke nevez ki.” 
 

6.§ 
 

A R. 76.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„76.§(3) Az Önkormányzat, illetve szervei gazdálkodásának ellenőrzésében a 
Pénzügyi és Monitoring Bizottság, továbbá a könyvvizsgáló, valamint a belső 
ellenőr a törvényben foglaltaknak megfelelően vesz részt.” 
 

7.§ 
 

A R. 77.§(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„77.§ (4) A területi nemzetiségi önkormányzatot annak elnöke képviseli. Az elnök 
tanácskozási joggal vesz részt a megyei közgyűlés, valamint a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság ülésein.” 
 
 
 

8.§ 
 

A R. 79.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„79.§ (2) A területi nemzetiségi önkormányzat testületi és bizottsági üléseinek 
jegyzőkönyveit az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Tolna Megyei 
Kormányhivatal vezetőjének.” 

 
9.§ 

 
A R. 5.,6.,7.,8.mellékletei helyébe jelen rendelet 1.,2.,3.,4. melléklete lép. 
 

10.§ 
 

(1) A R. szövegében szereplő „ Pénzügyi és Gazdasági Bizottság „ elnevezés 
helyébe „ Pénzügyi és Monitoring Bizottság „ elnevezés lép. 
 

(2) A R. szövegében szereplő „ Igazgatási és Beruházási Osztály „ elnevezés 
helyébe „ Jogi és Területfejlesztési Osztály „ elnevezés lép. 

 
(3) A R. szövegében szereplő „ területi kisebbségi önkormányzat „ elnevezés 

helyébe „ területi nemzetiségi önkormányzat „ elnevezés lép. 
 

11. § 
 
 (1) Ezen rendelet 2012.március 1. napján lép hatályba.  
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejüleg hatályát veszti a R. 10.§-a, 11.§ (4) 

bekezdése, 16.§ (2) bekezdésének c., pontja, 68.§ (6) bekezdése, 68.§ (9) 
bekezdése, 75.§ (2)-(3) bekezdései, 76.§ (2) bekezdése, a 2. melléklet 16. pontja, 
a 3. melléklet V/2. pontja, valamint 10. melléklete. 

 
 (3)  A R. hatálybalépésével egyidejüleg hatályát veszti a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, valamint azok igénybevételéről szóló 11/2011. (VI.24.) 
önkormányzati rendelet;  a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési-
oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és a tandíj összegéről szóló 
22/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 16/2010. 
(XI.19.) önkormányzati rendelet; a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjról szóló 15/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 
5/2008. (II.15.), 5/2009. (II.13.), 21/2009. (XI.27.) önkormányzati rendeletek; a 
Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről 
szóló 17/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 6/2007. 
(II.14.), 13/2008. (IV.25.), 8/2009. (II.13.) önkormányzati rendeletek; a Tolna 
Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési 
díjakról szóló 4/2001. (III.2.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 
5/2002. (II.15.), 4/2003. (II.21.), 4/2004. (II.24.), 6/2005. (II.21.), 22/2005. (XII.13.), 
3/2007. (II.14.), 12/2007.(IV.19.), 17/2007.(VI.27.), 4/2008.(II.15.), 4/2009.(II.13.), 
3/2010.(II.15.), 2/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletek; a Tolna Megyei 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésének egyes  feltételeiről szóló 13/1997. (X.2.) önkormányzati rendelet, 
valamint az azt módosító 7/1998. (II.26.) önkormányzati rendelet; a Tolna Megyei 
Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi 
étkezési térítési díjakról szóló 12/2000.(VII.12.) önkormányzati rendelet, valamint 
az azt módosító 6/2001.(III.2.), 6/2002.(II.5.), 6/2003.(II.21.), 6/2004.(II.24.), 
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8/2005.(II.21.), 5/2006.(II.21.), 5/2007.(II.14.), 7/2008.(II.15.), 11/2008. (IV.25.), 
7/2009.(II.13.), 15/2009.(VI.26.), 4/2010.(II.15.), 6/2011.(II.18.), 9/2011.(V.31.) 
önkormányzati rendeletek; a megyei közművelődési szakmai tanácsadási és 
szolgáltatási feladatok ellátásáról szóló 12/1998.(VI.24.) önkormányzati rendelet, 
valamint az azt módosító 7/2000.(V.2.), 12/2003.(VII.7.), 12/2007.(IV.19.), 
21/2008.(XI.28.) önkormányzati rendeletek. 
 

 
 
 
 
 
                   dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2012. február 17. kihirdetésre került.  
 
Szekszárd, 2012. február 17. 
 
 
 

dr. Bartos Georgina 
           megyei főjegyző 
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A Tolna Megyei Önkormányzat 
4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete 

Tolna megye területrendezési tervéről szóló 
1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) 
bekezdés a) pontjában és 11. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvénnyel összhangban Tolna megye területrendezési tervéről szóló 1/2005.(II.21.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő 
rendeletet alkotja. 
 
 

1. § 
 

A Rendelet „I. Fejezet Általános rendelkezések” címe és „A rendelet célja és hatálya” 
alcím helyébe „1.A rendelet célja és hatálya” alcím lép.  

 
 

2. § 
 

A Rendelet 4. §-át megelőző alcím és „III. Fejezet A megye szerkezeti tervére 
vonatkozó szabályok” cím helyébe a következő alcím, a Rendelet 4.§-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„2. A megye Térségi Szerkezeti Terve 

 
4.§. (1) A megye Térségi Szerkezeti Tervét M=1:100000 méretarányban a rendelet 

1. melléklete tartalmazza. 
(2) A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási 

kategóriák: 
a) erdőgazdálkodási térség, 
b) mezőgazdasági térség, 
c) vegyes területfelhasználású térség, 
d) városias települési térség, 
e) hagyományosan vidéki települési térség, 
f) vízgazdálkodási térség.” 

(3)   Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli 
rendjét és az országos és térségi jelentőségű egyedi építmények 
elhelyezkedését az 1. melléklet szerinti Térségi Szerkezeti Terv, a térbeli rend 
szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig a 2. melléklet 
tartalmazza.” 

 
 
3. § 

 
A Rendelet 8. §-át megelőző alcím és „IV. Fejezet Térségi övezeti szabályok” cím 
helyébe a következő alcím, a Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3. Térségi övezetek 

 
8.§ (1)  A megye térségi övezeteinek területét M=1:100000 méretarányban a 

Rendelet 3.1.-3.16. mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint: 
 

1. Magterület (3.1. melléklet) 
2. Ökológiai folyosó (3.1. melléklet) 
3. Pufferterület (3.1. melléklet) 
4. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület (3.2. melléklet) 
5. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (3.3. melléklet) 
6. Erdőtelepítésre alkalmas terület (3.3. melléklet) 
7. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület (3.4. melléklet) 
8. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület (3.4. melléklet) 
9. Világörökség és világörökség-várományos terület (3.5. melléklet) 
10. Történeti települési terület (3.5. melléklet) 
11. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület (3.6. 

melléklet) 
12. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe (3.7. melléklet) 
13. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület (3.8. melléklet) 
14. Együtt tervezhető térség (3.9. melléklet) 
15. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület (3.10. melléklet) 
16. Honvédelmi terület (3.10. melléklet)  
17. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület (3.11. melléklet) 
18. Nagyvízi meder (3.12. melléklet) 
19. Földtani veszélyforrás területe (3.13. melléklet) 
20. Vízeróziónak kitett terület (3.14. melléklet) 
21. Széleróziónak kitett terület (3.15. melléklet) 
22. Rendszeresen belvízjárta terület (3.16. melléklet)” 

 
(2) Az egyes települések 3.1-3.16. mellékletek szerinti övezetekkel való érintettségét 
a rendelet 4. melléklete tartalmazza.” 

4.  § 
 
A Rendelet 11.§-a és megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„11. § A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetében a 

következő szabályokat kell alkalmazni: 
a) Az övezet területén lévő vízfolyást az övezeten kívülről érkező tisztított 

szennyvíz befogadójaként nem lehet felhasználni. Amennyiben a 
meglévő szennyvíz-hálózat befogadója az övezeten belül található, akkor 
a hálózat üzemeltetőjét kötelezni kell az övezetre vonatkozó 
szennyvíztisztítási követelmények betartására. 

b) Az övezet területén lévő szennyvíztisztító telepre az övezeten kívül 
keletkezett szennyvíz akkor vezethető, ha a szennyvíztisztító telep az 
övezetre vonatkozó szennyvíztisztítási követelményeknek megfelel.” 

 
5. § 

 
A Rendelet „VI. Fejezet Záró rendelkezések” címének elnevezése „4. Záró 
rendelkezések” alcím elnevezésre változik.  
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6.  § 

 
A Rendelet 1/1.-1/10. sz. mellékletei, 2. sz. rajzi melléklete és 3/1.-3/13. sz. 
mellékletei helyébe e rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3.1-3.16. mellékletei és 4. 
melléklete lép. 
 

7. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 

a) 1.  § (2) bekezdésének második mondata,  
b) 2. §- a és azt megelőző alcíme, 3. §-a és az azt megelőző „II. Fejezet A 

megyei területrendezési terv” cím, 5-7. §-a és az azokat megelőző alcímek, 
9. §-a és az azt megelőző „V. Fejezet A térségi övezetekre vonatkozó 
szabályok” cím és megelőző alcím, 10. §-a és az azt megelőző alcím, 12-
22.§-a és az azokat megelőző alcímek. 

 
 
 
  dr. Puskás Imre     dr. Bartos Georgina 
         a Közgyűlés elnöke         megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2012. február 17-én kihirdetésre került.  
Szekszárd, 2012. február 17.  
 
 
 
         dr. Bartos Georgina 
            megyei főjegyző 
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III. 
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 1/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 95/2011. (IX. 23.), 
98/2011. (XI. 30.), 102/2011. (XI. 30.), 103/2011. (XI. 30.), 
105/2011. (XI. 30.), 108/2011. (XI. 30.), 109/2011. (XI. 30.), 
110/2011. (XII. 20.), 111/2011. (XII. 20.), 112/2011. (XII. 20.), 
115/2011. (XII. 20.), és a 116/2011. (XII. 20.) lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 2/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata Tolna Megye Területrendezési Tervének 
módosításához kapcsolódó intézkedések megtételéről: 
 
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a 
határozat 1. sz. mellékletét képező „Tolna Megye 
Területrendezési Tervének a térségi területfelhasználási 
egységekre vonatkozó általános céljai” című szakmai anyagot. 
 
2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a 
határozat 2. sz. mellékletét képező “Tolna Megye 
Területrendezési Tervének a térségi, területrendezési, 
területfejlesztési szempontok és érdekek érvényesülése 
érdekében tett ajánlásai” című szakmai anyagot. 
 
3.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a 
határozat 3. sz. mellékletét képező Tolna Megye 
Területrendezési Tervének sajátos megyei térségek című 
tervlapjait.  
 
4.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvénnyel, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. 
évi XXVI. törvénnyel összhangban készült megyei 
területrendezési terv végrehajtásának, érvényesülésének 
segítésére, továbbá a határozatban szereplő ajánlások térségi 
érdekeknek megfelelő érvényesítése érdekében az alábbi 
intézkedések végrehajtásáról határoz: 
4.1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése gondoskodik a 

rendelettel elfogadott térségi szerkezeti terv, térségi 
övezetek és területrendezési szabályzat, továbbá a 
határozattal elfogadott irányelvek és ajánlások 
közzétételéről, a Területrendezési Tervnek a megye 
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hivatalos honlapján történő elhelyezéséről, a terv 
alkalmazásának gyakorlati teendőiről. 

4.2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése gondoskodik 
arról, hogy a rendelettel elfogadott területrendezési 
tervben foglaltak és a határozattal elfogadott általános 
célok és ajánlások a megye fejlesztési koncepciójába, 
programjaiba beépüljenek és azok a régió és a 
kistérségek tervdokumentumaiban is érvényesüljenek. 

4.3.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése gondoskodik 
arról, hogy a településrendezés eszközei a megye 
területrendezési tervével összhangban készüljenek. A 
megyei főépítész évente beszámol a Közgyűlésnek arról, 
hogy a településrendezési tervekhez kapcsolódó 
tervtanácsi munkában és más területrendezési, 
államigazgatási véleményezési eljárások során hogyan 
érvényesülnek a megyei területrendezési terv 
követelményei, ajánlásai. 

4.4.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi 
az önkormányzatok közötti együttműködés keretében a 
megyehatáron átnyúló területrendezési és 
területfejlesztési feladatok koordinációját, a megyén 
átnyúló tervezett közlekedési infrastruktúra hálózat 
összehangolását. 

4.5.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi 
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvény módosítását a következők szerint: 
a) A törvény 8.§ (1) bekezdése szerint „Borvidéki 
település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú 
területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté 
nem minősíthető”. 
A módosítási javaslat: 
„Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I. osztályú 
területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté 
nem minősíthető”. 
b) A törvény 8.§ (2) bekezdése szerint „Az Országos 
Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú 
területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté 
nem minősíthető”. 
A módosítási javaslat: 
„Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. osztályú 
területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté 
nem minősíthető”. 

4.6.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése gondoskodik a 
tervezett térségi jelentőségű és egyéb mellékút-hálózati 
elemek megvalósítási stratégiájának kidolgozásáról, a 
megvalósítás ütemezéséről illetve programozásáról, 
továbbá felkéri a kistérségi társulásokat, hogy a 
szükséges lépéseket tegyék meg az érdekeltségükbe 
tartozó tervezett mellékutak megvalósulási folyamatának 
elindulása érdekében, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy 
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a kistérségek határait átlépő hálózati elemek 
megvalósításának programozása összehangolt legyen. 
 
Térségi mellékúthálózat tervezett elemei: 
- Paks (6. sz. főút) – Nagydorog – Tamási (61. sz. főút) 
(a 6232j út felhasználásával) 
- Bátaszék (M6) – Mőcsény – Bonyhád – M9 (5603j út 
felhasználásával) 
- Hőgyész (65. sz. főút) – Dombóvár (61. sz. főút) 
(5632j út felhasználásával) 
- Iregszemcse (65. sz. főút) – Ozora – Simontornya 
(61.sz. főút) (6407j út felhasználásával) 
- Dunaföldvár (6. sz. főút) – Mezőfalva – Seregélyes 
(62. sz. főút) (6228j út felhasználásával) 
- Igal – Lápafő – Szakcs – Kocsola (6507j. út 
felhasználásával) 
 
Térségi mellékúthálózat tervezett elkerülő szakaszai: 
- Ozora (6407j. úton) 
- Nagyszokoly (6407j. úton) 
- Paks (6231j. és 6232j. úton) 
- Bátaszék (tehermentesítő elkerülő út a Bonyhádi út és 
az 56.sz. főút között) 
 
Tervezett új útkapcsolatok: 
- Belecska – 61. sz. főút (a Paks - Nagydorog – Tamási 
térségi jelentőségű mellékút részeként) 
- Miszla – Sárszentlőrinc között (a Paks - Nagydorog – 
Tamási térségi jelentőségű mellékút részeként) 
- Kalaznó – Sárszentlőrinc között (a Hőgyész – 
Sárszentlőrinc térségi jelentőségű 
- mellékút részeként) 
- Dunaföldvár (6229j. út) – 61. sz. főút 
- Tolna – 5112j. út – Fadd-Dombori komp 
- Bölcske (51362j. út) – 6. sz. főút 
- Paks – Dunakömlőd (6231. j. út és Dunakömlőd 
között) 
- Gerjen – Paks 
- Fácánkert (51164j. út) – 63. sz. főút 
- Szedres elkerülő utak (63. sz. út – 6316. j. út és 63. 
sz. út – 6235. j. út között) 
- Németkér – Alap (61. sz. főút) 
- Bikács – Györköny 
- Pusztahencse – 6233j. út 
- Tengelic – 6234 és 6235j. utak összekötése 
- Bogyiszló – Szekszárdi kikötő – 51369j. út 
- Decs – Pörböly 
- Báta – Pörböly 
- Báta – Alsónyék 
- Báta – Dunaszekcső 
- Mőcsény – Cikó 
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- Szálka – Grábóc 
- Szálka – Mőcsény 
- Szálka – Alsónána 
- Cikó – Hidas 
- Cikó – Ófalu 
- Csibrák - Szakály 
- Kismányok – 5605j. út 
- Izmény – Aparhant 
- Izmény – Lengyel 
- Nagyvejke – 6535j. út 
- Felsőnána – Kistormás 
- Udvari – Alsópélpuszta 
- Szárazd – Diósberény 
- Nagyszékely – 6317j. út 
- Nagyszékely – Kisszékely 
- Kisszékely – Sárszentlőrinc 
- Miszla – 6312j. út 
- Ozora – Lajoskomárom (Külsősáripuszta) 
- Gyulaj – Dalmand 
- Gyulaj – Kocsola 
- Koppányszántó – Értény 
- Értény – Bedegkér 
- Újireg – Iregszemcse 
 

4.7.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a 
Pörböly – Gemenc – Bárányfok keskeny nyomtávú 
vasútvonal meghosszabbítását Szekszárd vasútállomásig.  

 
5.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi 
Tolna megye teljes területére összehangolt árvízvédelmi 
tározók, csapadékvíz-tározási lehetőségek rendszerének 
kialakíthatóságára vonatkozó tanulmányterv elkészítését. 
 
6.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés Tolna Megye 
Területrendezési Tervének módosítása kapcsán a 4/2005. (II. 
21.) számú Kgy. határozatát visszavonja. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (4.2, 4.4-4.7 pontok) 
 dr. Bartos Georgina megyei főjegyző (4.1. pont) 
 megyei főépítész (4.3. pont.) 

 
Határidő: folyamatos 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 3/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratának módosításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:  
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a) Az Alapító okirat bevezető részének első bekezdése 
helyébe az alábbi bekezdés lép: 
„A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét 
gyakorló Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, illetve 
a 76. §-a alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra 
figyelemmel a Megyei Önkormányzat és szervei 
működésével, közfeladatai ellátásával, a 
jogszabályokban foglalt államigazgatási ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátására, a megyei önkormányzat 
gazdálkodásának végrehajtó szerveként Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal elnevezéssel jogi személyiséggel 
rendelkező költségvetési szervet alapít.” 

b) Az Alapító okirat 6. Alaptevékenysége pontja első 
bekezdésként az alábbiakkal egészül ki: 
„Államháztartási szakágazati besorolása:” 

c) Az Alapító okirat 6. Alaptevékenysége pontjából a 
következő tevékenységek törlésre kerülnek: 
„841125-1Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 
559011-1Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban 
tanulók számára 
552001-1Üdülői szálláshely szolgáltatás 
581400-1Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
682001-1Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200-1Ingatlankezelés 
811000-1Építményüzemeltetése 
841401-1Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
842152-1Nemzetközi oktatási együtt-működés 
842153-1Nemzetközi kulturális együtt-működés 
842155-1Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi 
kapcsolatai 
842206-1Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) 
851012-1Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása 
852012-1Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam)  
852021-1Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelés, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022-1Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
852023-1Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
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853111-1Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-
12/13. évfolyam) 
853112-1Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 
853113-1Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 
853121-1Nappali rendszerű, szakközépiskolai oktatás 
(9-12/13. évfolyam) 
853131-1Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. 
évfolyam) 
853132-1Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853212-1Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853221-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853222-1Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
855921-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
855922-1Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő 
sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése 
855923-1Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 
856011-1Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856012-1Korai fejlesztés, gondozás 
856013-1Fejlesztő felkészítés 
856020-1Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
861001-1Fekvőbetegek aktív ellátása 
861002-1Fekvőbetegek krónikus ellátása 
862211-1Járóbetegek gyógyító szakellátása 
862212-1Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
862213-1Járóbetegek gyógyító gondozása 
872001-1Pszichiátriai betegek tartós ellátása 
872002-1Szenvedélybetegek tartós ellátása 
872006-1Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása 
873011-1Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873013-1Demens betegek bentlakásos ellátása 
873019-1 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális 
ellátása (emeltszintű ellátás) 
873021-1Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos 
ellátása 
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873023-1Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú 
lakóotthoni ellátása 
873024-1Fogyatékossággal élők rehabilitációs 
bentlakásos ellátása 
879012-1Gyermekotthoni ellátás 
879013-1Speciális gyermekotthoni ellátás 
879014-1Különleges gyermekotthoni ellátás 
879016-1Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 
889206-1Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
890214-1A fiatalok társadalmi részvételét segítő 
programok, támogatások 
890216-1Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és 
programok, valamint támogatásuk 
890222-1Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, 
programok, valamint támogatásuk 
890431-1Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció 
keretében 
890432-1Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatás keretében 
900113-1Kőszínházak tevékenysége 
900400-1Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezése 
910123-1Könyvtári szolgáltatások 
910131-1Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és 
védelme 
910201-1Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910501-1Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502-1Közművelődési intézmények, közösségi 
színterek működtetése 
931102-1Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201-1Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202-1Utánpótlás-nevelési tevékenység és 
támogatása 
931203-1Fogyatékossággal élők versenysport 
tevékenysége és támogatása 
931204-1Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205-1Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-
tevékenysége és támogatása 
931301-1Szabadidősport- (rekreációs sport-) 
tevékenység és támogatása 
931302-1Fogyatékossággal élők szabadidősport- 
(rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása 
931901-1Sportszövetségek és szabályozó testületek 
működésének támogatása 
949900-1 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi 
tevékenység.” 

d) Az Alapító okirat 6. pontjában a 841126 szakfeladat 
elnevezése „Önkormányzatok és társulások általános 
végrehajtási igazgatási tevékenysége” elnevezésre 
módosul. 
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e) Az Alapító okirat 11. pont „Gazdálkodási jogköre szerinti 
besorolása” megnevezés „Gazdálkodási besorolása” 
megnevezésre módosul. 

f) Az Alapító okirat 14. Egyéb rendelkezések pontjának 
utolsó bekezdése törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 
következő új bekezdéssel egészül ki: 
„A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal ellátja a Tolna 
Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatokat is.” 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának Módosító okiratát 
a határozat 1. melléklete szerint 2012. március 16. napjával 
történő hatálybalépéssel jóváhagyja. 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát a módosításokkal 
egységes szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint 
2012. március 16. napjával történő hatálybalépéssel 
jóváhagyja. 

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, 
hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratának Módosító okiratát és a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű Alapító 
okiratát bocsássa ki, továbbá intézkedjen a módosítások 
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetésére. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2012. március 16. 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 4/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata a Közgyűlés Humán Bizottságának és Pénzügyi 
Bizottságának megszűnéséről: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, 

hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011.(II.18) önkormányzati 
rendeletének módosítása nyomán 2012. március 1-jével a 
Humán Bizottság valamint a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság megszűnik. 

 
2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Humán Bizottság, 

valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak 
megbízatása az SzMSz 59.§ (3) bekezdésének c., pontja 
alapján 2012. március 1-jével megszűnik. 

 
3. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a megszűnő bizottságok 

tagjainak a Tolna Megyei Önkormányzat érdekében 
végzett munkájukért. 
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4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 
határozatának az érintettek részére történő eljuttatására. 

 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (4. pontra) 
Határidő: 2012. március1. 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 8/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből 
történő kilépésről: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy 

a Tolna Megyei Önkormányzat kilép a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségéből (székhely: Gödöllő, 
Szabadság tér 7.).  

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a kilépésről szóló 

írásbeli nyilatkozatnak, továbbá ezen határozatnak a 
Magyar Önkormányzatok Szövetsége Elnökségéhez 
történő benyújtására, valamint a tagsági jogviszony 
megszűnéséhez kapcsolódó feladatok ellátására. 

 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az 2. pont 

tekintetében). 
Határidő: azonnal. 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 9/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata Tolna Város Önkormányzatával belső 
ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó társulási 
megállapodás megkötéséről: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a Tolna Megyei 
Önkormányzat és Hivatala belső ellenőrzési feladatainak 
ellátására – a határozat mellékletében foglaltak szerint – 
társulási megállapodást köt Tolna Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületével. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozat melléklete 

szerinti Társulási Megállapodás aláírására. 
 
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt az aláírt Társulási 

Megállapodásnak a Tolna Megyei Kormányhivatal 
részére történő megküldésére. 
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Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke  
(a 2. pont tekintetében) 
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 
(a 3. pont tekintetében) 

Határidő: 2012. március 1. (a 2. pont tekintetében) 
az aláírást követő 15. nap (a 3. pont tekintetében) 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 10/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  

 
2. Az 53/2011. (IV.28.) közgyűlési határozattal elfogadott, a 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata helyébe 2012. március 1-jével jelen 
határozat mellékletében foglalt Szervezeti és Működési 
Szabályzat lép. 

 
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy ezen 

határozatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (5) bekezdésének megfelelő 
közzétételéről gondoskodjék. 

 
Felelős: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 11/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek 
költségvetési évet követő három évre várható összegének 
jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 

államháztartásról szóló CXCV. törvény 29. § (3) 
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a 
Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteinek 2012. költségvetési 
évet követő három évre várható összegét a határozat 
melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, 

hogy az adósságot keletkeztető ügyletek fedezetét képező 
saját bevételekkel a 2012-2015. években várhatóan nem 
rendelkezik, adósságot keletkeztető ügyletből 
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kötelezettsége nem áll fenn, illetve adósságot keletkeztető 
ügyletet a tervezési időszakra nem hagy jóvá. 

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

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 12/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata a teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt 
célokról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi. XXIII. tv. 34. § 
(3) bekezdése alapján 2012. évre a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt 
célokat a határozat melléklete szerinti tartalommal 
határozza meg. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a hivatalban 

dolgozó köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit a 
mellékletben megfogalmazott kiemelt célok 
figyelembevételével határozza meg. 

 
3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a megyei főjegyző egyéni 

teljesítménykövetelményeit a mellékletben megfogalmazott 
kiemelt célok figyelembevételével határozza meg. 

 
4. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a megyei főjegyző 

teljesítményértékeléséről tájékoztassa a Közgyűlést. 
 
Felelős: 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina megyei 

főjegyző 
 3-4. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés 
Elnöke 

 
Határidő: 2-3. pont tekintetében 2012. február 28. 

4. pont tekintetében 2013. február 15. 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata a megyei főjegyző teljesítményértékeléséről 
szóló tájékoztatóról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bartos Georgina 
megyei főjegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
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A Tolna Megyei Közgyűlés 14/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi 
összesített közbeszerzési tervéről: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) 
bekezdése értelmében a Tolna Megyei Önkormányzat 
2012. évi összesített közbeszerzési tervéről a következők 
szerint dönt:  

- a Tolna Megyei Önkormányzat 2012 évben 
közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon 

a határozatnak a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján 
történő közzétételéről. 

 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 2. pont 

tekintetében) 
Határidő: 2012. február 24. (a 2. pont tekintetében) 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 15/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata a megyei és a regionális fejlesztési tanácsok 
jogutódlási feladatainak végrehajtásáról, valamint a 
tanácsok 2011. évi működési támogatásainak 
felhasználásáról: 
 
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Területfejlesztési Tanács és a Dél-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács 2012. január 1-jei hatállyal történő 
megszűnéséből adódó jogutódlással kapcsolatos átadás-
átvételi feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Területfejlesztési Tanács részére a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által az NFM_SZERZ/726/2011 számú 
Támogatási Szerződés keretében 2011. évre biztosított 
4.400.000,- Ft működési támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
3.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 

elnökét arra, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács részére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által az 
NFM_SZERZ/733/2011 számú Támogatási Szerződés 
keretében 2011. évre biztosított 45.000.000,- Ft működési 
támogatás felhasználásának beszámolóját jóváhagyja, 
amennyiben az a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint a Támogatási Szerződésben meghatározott 
követelményeknek megfelel. 
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Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 16/2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata létszámcsökkentés elrendeléséről: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei 

önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat 
egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
2011. évi CLIV. törvény 13. § (3) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál 
engedélyezett álláshelyeinek számát 20 fő köztisztviselői 
álláshelyben határozza meg.  

 
2. A Közgyűlés a köztisztviselői álláshelyek számát 47,25 főről 

20 főre, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 
álláshelyeinek számát 9 főről nulla főre, a 
projektmenedzser szervezetek engedélyezett 
álláshelyeinek számát 4 főről nulla főre csökkenti.  

 
3. A Közgyűlés a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 

foglalkoztatottak körében 2 fős létszámcsökkentés 
végrehajtását rendeli el, működési feltételeiben és tárgyi 
feltételeiben bekövetkezett alapvető változás miatt. A 2 fős 
létszámcsökkentést 2011. március 1-jétől kezdődően, a 
Munka Törvénykönyve, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény 25/B. § (6) bekezdése 
előírásainak betartásával kell végrehajtani. A jogviszony 
megszüntető dokumentumokat 2012. február 22-én kell 
kiadni. 

 
4. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a meglevő üres 

álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 
szervezeti változás, feladatváltozás következtében az 
igénylést benyújtó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 
5. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges 

munkajogi intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: 1., 2. és 4. pont esetében dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke; 
a 3. pont esetében dr. Bartos Georgina, megyei 
főjegyző. 
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Határidő: az 1. és 2. pont esetében 2012. március 1.; 
a 3. pont esetében a jogviszony megszüntető 
okmány kiállítására 2012. február 22., a jogviszony 
megszüntetés kezdő időpontja tekintetében 2012. 
március 1.; 
a 4. pont esetében folyamatos; 
az 5. pont esetében 2012. február 22.  
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IV. 
KÖZLEMÉNYEK 

 
 
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 
 
2011. évi CXCV. Törvény Az államháztartásról. 
 
2011. évi CXCVI. Törvény A nemzeti vagyonról. 
 
2011. évi CXCIX. Törvény A közszolgálati tisztviselőkről. 
 
2011. évi CCIII. évi törvény Az országgyűlési képviselők 

választásáról. 
 
372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A megyei önkormányzat egészségügyi 

intézményei és a Fővárosi Önkormányzat 
egészségügyi intézményei átvételének 
részletes szabályairól. 

 
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről. 
 
1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervéről. 
 
2012. évi V. törvény A közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvénnyel összefüggő átmeneti, 
módosuló és hatályát vesztő 
szabályokról, valamint egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról. 

 
3/2012. (III. 1.) BM rendelet A megyei önkormányzati tartalékról, és az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatásáról. 

 
6/2012. (III. 1.) NGM rendelet A törzskönyvi nyilvántartásról. 
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V. 
MELLÉKLETEK 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés  
2/2012. (II. 17.) közgyűlési határozatának mellékletei 

 
 

1. számú melléklet 
 
TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK  A TÉRSÉGI 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI  EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS CÉLJAI 
 
1.1. MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG 
Az OTrT szerint mezőgazdasági térség olyan területfelhasználási kategória, amelybe 
elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak. 
Mezőgazdasági térség területfelhasználási kategóriába sorolja a terv azokat az összefüggő 
térségeket, ahol a mezőgazdasági termelés távlatban is meghatározó marad és az erdőterületek 
aránya távlatban sem éri el a 10-15%-ot. 
A megyében a termőhelyi adottságok a mezőgazdasági árutermelés szempontjából az 
országos átlagnál kedvezőbbek, amit igazol, hogy a megye területén kiemelkedő nagyságú az 
OTrT szerinti kiváló termőhelyi adottságú szántóterület. A megye tájgazdálkodásában a 
mezőgazdaságnak a jövőben is meghatározó szerepe lesz, így a jó minőségű termőföldek 
védelmét biztosítani kell. 
A mezőgazdasági tájhasználat prioritását hangsúlyozza a Térségi Szerkezeti Terv a megye 
nyugati részén Dombóvártól, illetve Tamásitól északra lévő árutermelő gazdálkodásra 
kedvező, lankás, dombvidéki térségben,  továbbá a Mezőföld déli részén, valamint a Duna-
völgyi alföldi területeken és a borvidékek kiemelkedő értékű részein.  
A mezőgazdasági térség természetvédelmi oltalom alatt nem álló, az ökológiai hálózathoz 
nem tartozó árutermelő gazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági területeit a településrendezés 
során általános mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe indokolt sorolni. Ezen 
területfelhasználási egység területén a településrendezés eszközeivel is biztosítani kell a 
családi és üzemi méretű agrárgazdaság fejlesztési lehetőségeit. Meg kell akadályozni a 
termőföldek felaprózódását, a jó minőségű termőföldek művelésből való kivonását, a 
mezőgazdasági birtokközpontok, majorok mezőgazdaságtól eltérő, más célú hasznosítását. A 
szántóföldi növénytermesztésre kevésbé alkalmas területeken ösztönözni kell a 
gyümölcstermesztést, gyepgazdálkodást és ezzel összefüggő állattenyésztést. Ösztönözni kell 
továbbá a környezetkímélő biogazdálkodást is, amely számára a megye kiváló adottságokkal 
rendelkezik. 
A megye borvidéki területein – Szekszárdi és Tolnai borvidék– elsősorban I. osztályú 
szőlőkataszteri területeken ösztönözni kell a szőlőterületek védelmét, megújítását és a 
borturizmus fejlesztését.  
Kiemelten támogatandó a mezőgazdasági termékek helyben történő értékesítése és a 
megyében történő feldolgozása és a borvidékekkel közösen az agrárturizmus kiszélesítése. 
Biztosítani kell a mezőgazdasági majorok, üzemközpontok hagyományos funkciójuknak 
megfelelő fejlesztési lehetőségét, új családi birtokközpontok, mezőgazdasági üzemközpontok 
(majorok) kialakításának településrendezési feltételeit. 
A megye jó termőhelyi adottságú mezőgazdasági területein meg kell akadályozni a talaj 
fizikai, kémiai és biológiai degradációját, a vízerózió, defláció okozta károkat. Ennek 
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érdekében a meglévő külterületi fasorokat, mezsgyéket meg kell őrizni, és a tájkép 
változatosságát is növelő, a talaj védelmét biztosító és vízháztartási viszonyait javító 
mezővédő erdősávokból, fasorokból álló zöldfolyosó hálózat kialakítását ösztönözni kell. 
A mezőgazdasági területek megközelíthetősége a gazdálkodás egyik alapfeltétele, ezért a 
külterületi dűlőutak rendszeres karbantartásáról, legalább az egyes határrészek megközelítését 
szolgáló fő feltáró utak stabilizálásáról, a vízelvezető árkok tisztán tartásáról gondoskodni 
kell. 
Támogatni kell az integrált, kímélő jellegű talajművelési, tápanyag-gazdálkodási és 
növényvédelmi eljárások alkalmazását. 
A termőhelyi adottságokat – a környezetvédelem figyelembevételével – intenzív 
gazdálkodással a legteljesebb mértékben indokolt kihasználni jó minőségű agrártermékek 
előállításával, magas szinvonalú helyi feldolgozásával és a termelők érdekeit érvényesítő 
értékesítésével. 
A természetvédelmi oltalom alatt álló, az ökológiai hálózat részét képező, egyben a Natura 
2000 területeken lévő mezőgazdasági területeket a településrendezés eszközeiben korlátozott 
használatú mezőgazdasági területfelhasználási egységbe célszerű besorolni. Korlátozott 
használatú mezőgazdasági területeken – meghatározóan gyepek, fás legelők – a gazdálkodást 
össze kell hangolni a természetvédelmi, ökológiai érdekekkel. Ezzel összhangban biztosítani 
kell a védett természeti értékek megőrzését, az ökológiai hálózat biológiai sokféleségét, 
fejlesztési lehetőségét, a Natura 2000 területek jelölő növény- és állatfajainak, élőhelyeinek, a 
védett növénytársulásoknak a megőrzését. 
A korlátozott használatú mezőgazdasági területeken olyan építmények kialakítása javasolt, 
amelyek a védett területek fenntartását szolgálják, a védelmi célokkal összahngban vannak. A 
gyepterületek, fás legelők fenntartását extenzív legeltetéses állattartással indokolt fenntartani. 
A több funkciós – multifunkcionális – mezőgazdaság elvének megfelelően támogatni kell a 
mezőgazdasági területekhez kötődő, az agrárgazdasággal, a természeti területek fenntartásával 
összhangban levő agrárturizmus fejlesztését is. A természetvédelmi célú, a táj történeti 
karakterét őrző környezetkímélő tájgazdálkodás összehangolható a borturizmussal, a 
lovasturizmussal, a bemutatással, ismeretterjesztéssel, génmegőrzéssel és az ezekhez 
kapcsolódó ökoturisztikai fejlesztésekkel. 
A táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi prioritású tájgazdálkodást szolgálja a kiemelten 
érzékeny természeti területek (Magas Természeti Értékű Területek), a nitrátérzékeny területek 
környezetkímélő fenntartása, a megye tájszerkezetében meghatározó tórendszerek 
(halastavak, horgásztavak) többcélú hasznosítása. A halgazdálkodás, horgászat mellett ezek a 
tórendszerek az ökológiai hálózat értékes területei, turisztikai-rekreációs területek és a tolnai 
tájat gazdagító, a tájszerkezet változatosságát növelő vízterületek is. 
A települési területekhez térben és funkcionálisan szervesen kapcsolódó szőlőhegyek, volt 
zártkertek területeit a településrendezés eszközeiben kertes mezőgazdasági területként 
indokolt szabályozni. Ezen sajátos tájkarakterű és funkciójú tájszerkezeti egységek területén a 
történeti hagyományoknak megfelelően a szőlő-gyümölcs-kertgazdálkodás fenntartása 
kiemelt cél. A már kialakult szőlőhegyeken kívül további kertgazdálkodási célú területek 
kijelölése nem indokolt, mivel a kertes térségekben jelentős ingatlan túlkínálat van. A 
szőlőhegyeken a kialakult telekszerkezet megőrzésére és a pihenési funkciót is magában 
foglaló gazdasági épületek rendezett, tájbaillő kialakítására vonatkozó szabályozásra kell 
ösztönözni a településeket. 
 
A mezőgazdasági térségre vonatkozó területrendezési irányelveket szervesen kiegészítik a III. 
Nemzeti Környezetvédelmi Program következő intézkedései is: 

 Az agro-ökológiai adottságokhoz illeszkedő, környezetbarát gazdálkodás alkalmazása 
(pl. környezetbarát és tájkímélő agrotechnika, vetésforgó, vetésszerkezet, 
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tápanyagellátás, öntözés alkalmazása; erózióvédelem; integrált növényvédelem; 
tarlóégetés elkerülése). 

 Talajvédő gazdálkodás megvalósítása, a talaj-degradációs tényezők megelőzése, 
mérséklése, a talaj vízháztartási képességének javítása (kapcsolódik a környezetbarát 
mezőgazdasági gyakorlathoz). 

 A tisztított szennyvíz és szennyvíziszapok szakszerű mezőgazdasági felhasználása. 
 Mezőgazdasági üzemek energia-hatékony korszerűsítése, megújuló energiaforrások 

alkalmazása. 
 A termőföld igénybevételével megvalósuló beruházások során a talajvédelmi 

szabályok betartása (a beruházással, építéssel érintett területek humuszos 
termőrétegének megmentése, illetve a környező talajok minőségének megóvása). 

 
1.2. ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG 
Erdőgazdálkodási térség az OTrT fogalommeghatározása szerint: „országos, kiemelt térségi 
és megyei területrendezési tervekben megállapított területfelhasználási kategória, amelyben 
olyan meglévő erdőterületek, valamint erdőtelepítésre alkalmas területek találhatók, amelyek 
erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az 
erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból is szükséges vagy indokolt.” 
A megye területén a módosított OTrT az erdőgazdálkodási térség területét rendkívül 
visszafogottan és pontosan jelölte ki. A Mezőföld déli részén Németkér-Paks határában, a 
Tolnai-hegyhát északi részén Miszla-Kisszékely-Nagyszékely térségében, a Hegyhát déli 
részén Lengyel-Kurd-Dúzs-Csibrák vidékén, Tamási-Gyulaj körzetében, a Szekszárdi-
dombság magasabb részein, valamint Gemenc védett, Nemzeti Parkba tartozó területein jelölt 
ki erdőgazdálkodási területfelhasználási térséget az új OTrT. Ez jóval kevesebb, mint az előző 
OTrT-ben lévő erdő, amelyet a hatályos megyei terv átvett. Jelen módosítás során az 
országosnál több, a hatályban lévő megyei tervnél kevesebb erdőt tartalmaz a módosított 
megyei területrendezési terv. A megye történeti hagyományokon alapuló mozaikos 
tájszerkezetének gyökeres megváltoztatása a táji értékeket csökkentené, a tolnai táj rendkívüli 
változatosságát szüntetné meg. 
Ezen indokok alapján az OTrT által megengedett pontosítási lehetőséget használva a megye 
térségi szerkezeti terve az OTrT által kijelölt erdőgazdálkodási térség területét 48%-kal 
növelte meg.  
Erdőgazdálkodási térségbe sorolja a térségi szerkezeti terv a meglévő erdőket, az 
erdőtelepítésre alkalmas területeket és a különálló erdős térségek összefüggő erdőrendszerré 
történő fejlesztését szolgáló területeket. 
Az így kijelölt erdőgazdálkodási térség területét a települések szerkezeti tervében legalább 
85%-ban erdőterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
Az 50 ha-nál kisebb erdőterületek ben gazdag térségeket a terv vegyes területfelhasználású 
térségbe sorolta. Ez a térségi területfelhasználási egység lehetőséget ad az erdőterületek és 
mezőgazdasági területek települési érdekeknek megfelelő rugalmasabb kijelölésére és ezzel 
együtt az erdőterületek növelésére is. Ez tehát a tolnai erdők növelését nem gátolja, de nem 
szab gátat a települések történeti tájszerkezetének, a természeti adottságokhoz igazodó 
mezőgazdasági tájhasználatának megőrzésének, fejlesztésének sem. 
Az erdőgazdálkodási térség területének jelentős része egyben az országos ökológiai hálózat 
területe is, részben Natura 2000 terület, védett természeti terület. Ennek megfelelően ezekben 
a térségekben az erdőgazdálkodást a táji-természetvédelmi, ökológiai érdekekkel összhangban 
kell folytatni. Az országos és térségi tájképvédelmi övezetek területén az erdőterületek 
növelése a gazdasági, ökológiai szempontok mellett a tájkép változatosabbá tétele, a táj 
turisztikai vonzásának növelése érdekében is fontos feladat.  
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Ezen térségek területén ösztönözni kell a honos erdőállományok megőrzését, a tájidegen 
erdőállományok fokozatos cseréjét honos erdőállományokra, és az állandó erdőborítást 
biztosító természetközeli erdőgazdálkodást. 
A megye területén az erdős térségek a „bakancsos” turizmus célterületei. Ezért az erdők 
közjóléti funkcióját is hangsúlyozni kell. A megye városainak, kirándulóközpontjainak, 
üdülőhelyeinek térségében az erdők turisztikai célú feltárását ösztönözni kell. 
A természetvédelmi oltalom alatt nem álló erdők fenntartása és erdőtelepítés a folyamatos 
erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek figyelembe vételével javasolt. Támogatni 
kell ezen erdőállományok esetében a természetes, illetve természetszerű erdők kialakítását. 
Tolna megyében fontos az erdőterületek vadgazdálkodási, vadász turisztikai jelentőségének 
hangsúlyozása is. Az erdők mozaikosságának összefüggő erdőrendszerré fejlesztése a 
vadeltartó képességet növelheti. 
A gemenci, gyulaji vadgazdálkodásnak, vadászturizmusnak már történeti hagyományai 
vannak és tradicionálisan összehangoltan folyik a vad- és erdőgazdálkodás. Az elsősorban az 
erdőkhöz kötődő vadgazdálkodás, a vadászturizmus fejlesztését – az erdőgazdálkodással, 
természetvédelmi és közjóléti turisztikai érdekekkel összhangban – kiemelten támogatni kell. 
Meghatározó cél továbbá a vadgazdálkodás és erdőhöz kötődő “bakancsos” turizmus 
konfliktusainak megszüntetése, érdekeinek térségi szintű összehangolása, ha szükséges 
területi szétválasztása, térségi szintű szabályozása. A vadgazdálkodás, vadászturizmus és 
kiránduló turizmus térségi szintű összehangolása a többcélú erdőgazdálkodás fejlesztését a 
megye turisztikai-gazdasági célú fejlesztését is szolgálhatja. Ennek keretében kiemelten 
fontos az erdők vadeltartó képességéhez igazodó vadlétszám szabályozása. A túltartott 
nagyvad állomány ugyanis az erdőket jelentősen károsíthatja. 
Az erdők környezetvédelmi jelentősége is meghatározó. Az erózió érzékeny területek 
talajvédelme mellett a levegő minőségében, a települési környezet védelmében a szerepük 
kiemelkedően fontos. Ezért ösztönözni kell a települések – kiemelten a városok – közvetlen 
környezetében az erdőterületek növelését. 
 
Az erdőgazdálkodási térségre megfogalmazott irányelvekkel a III. Nemzeti Környezetvédelmi 
Program következő intézkedései is összhangban vannak: 

 Az erdősített területek környezetkímélő használata (pl. agresszíven terjedő, 
idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása, szálaló erdőgazdálkodás). 

 A folyamatos erdőborítást és elegyességet biztosító erdőművelési és erdőkezelési 
eljárások alkalmazása. 

 Az erdőtelepítés megvalósítása, az erdőtömbök összekapcsolásának elősegítése. 
 A mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterület első erdősítésének támogatása, az 

őshonos, elegyes erdők telepítésének előnyben részesítése. 
 Az erdők környezeti állapota fenntartása, javítása, illetve az erdők természetességének 

javítása és közjóléti értékének növelése. 
 Az erdők szerkezetátalakítása (nem őshonos faállományok lecserélése a termőhelynek 

megfelelő őshonos faállományokra, a sarj eredetű erdők mag eredtűvé alakítása). 
 A folyamatos erdőborítást és elegyességet biztosító erdőművelési és erdőkezelési 

eljárások alkalmazása. 
 
1.3. VEGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSÚ TÉRSÉG 
Az OTrT fogalommeghatározása szerint vegyes területfelhasználású térség „országos, kiemelt 
térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, 
amelybe a mozaikos szerkezetű erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és települési térségek 
tartoznak”. 
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Az Ország Szerkezeti Tervében a megye területén kijelölt mozaikos vegyes 
területfelhasználású térségekhez kapcsolódóan sajnálatos módon következetesen alkalmazott 
térségfejlesztési-térségrendezési, tájfejlesztési-tájrendezési elv nem fedezhető fel. 
A megye térségi szerkezeti terve a területfelhasználási kategória területét az OTrT vonatkozó 
szabályainak figyelembe vételével azokban a térségekben jelölte ki, ahol a mezőgazdasági 
célú hasznosítás mellett az erdőgazdálkodásnak is jelentős szerepe van már, vagy jelentős 
szerepet kellene betöltenie a jövőben.  
A történeti hagyományokon alapuló mozaikos tájszerkezet megőrzése tájvédelmi, 
természetvédelmi és gazdaságfejlesztési szempontból is fontos. Ezért a megye térségi 
szerkezeti terve a dombvidéki mozaikos tájjellegű térségeket, valamint a Duna mentén az 
egykori ártéri területeket vegyes területfelhasználású térségbe sorolta. 
Az OTrT szerint a vegyes területfelhasználású térség területének legalább 85%-át a 
településszerkezeti tervben mezőgazdasági vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. Ez a területfelhasználási kategória tehát rugalmasabb szabályozási lehetőséget biztosít 
a települések számára az erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térséggel szemben, amelyeket 
85%-ban kell erdőterületként, illetve mezőgazdasági területként kijelölniük a településeknek a 
rendezési terveikben. 
A településrendezési szabályozás rugalmasságát növeli továbbá, hogy a vegyes 
területfelhasználású térség nem mezőgazdasági vagy erdőterületként szabályozott részén a 
nagyvárosi lakóterület kivételével bármelyik települési területfelhasználási egység kijelölhető. 
A vegyes területfelhasználású térségek közül a Duna mentén az erdőterületek arányának 
növelése az ökológiai hálózat fejlesztése, a vízminőségvédelem, a tájkép változatosabbá 
tétele, a hullámterek természetkímélő hasznosítása szempontjából egyaránt fontos.  
A dombvidéki vegyes területfelhasználású térségekben a mozaikos tájszerkezet megőrzése 
meghatározóan fontos, hiszen ez a történeti tájkarakter adja a tolnai táj egyediségét, 
változatosságát. Ezért ezen térségekben az erdőfejlesztést csak olyan mértékig szabad 
ösztönözni, amely a történeti tájkaraktert gyökeresen nem alakítja át. 
Ezen térségek jelentős része tájképvédelmi szempontból is rendkívül érzékeny, ezért itt csak 
olyan települési területfelhasználási egységek kialakítása javasolt, amelyek a település és a táj 
harmonikus egységét nem bontják meg. 
Az építmények kialakítása során fokozott hangsúlyt kell helyezni a tájba illesztésre. 
 
1.4. VÍZGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG 
A vízgazdálkodási térség az OTrT törvényi előírása szerint: „országos, kiemelt térségi és 
megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe egyes 
folyóvizek, egyes állóvizek, egyes vízfolyások és egyes csatornák medre és parti sávja 
tartozik.”  
Az OTrT a vízgazdálkodási térség kijelölésére nem ír elő alsó méretbeli korlátot, így elvileg 
minden vízfelület ebbe a térségi területfelhasználási kategóriába sorolandó. A vízgazdálkodási 
térségekre vonatkozólag az OTrT előírja, hogy a területüket legalább 90%-ban 
vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség 
nem jelölhető ki”. 
Vízgazdálkodási térségként szabályozandó a megyében: 

 Folyók (Duna); egyéb kisebb természetes vízfolyások medre és parti sávja, melyek 
közül kiemelendő a Kapos, Koppány, Sió, Sárvíz, Völgységi-patak vízfolyások  

 térségi jelentőségű holtágak medre és parti sávja (Duna menti holtágak); 
 természetes és mesterséges tavak, tározók (pl. Szálkai-tó, Honig pusztai, Varsádi, 

Dalmandi halastórendszer, Kiskondai halastavak) medre és parti sávja.  
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A vízgazdálkodási térség területén a különböző tájhasználati érdekeket (természet- és 
környezetvédelem, árvízvédelem, vízellátás, ártéri tájgazdálkodás, halászat, turizmus, esetleg 
vízi közlekedés), összehangoltan, egymással egyensúlyban és a vízgazdálkodás egészét 
integrált rendszerként kezelve kell érvényesíteni. A megye folyóvizei és holtágai egyben az 
országos ökológiai hálózat meghatározó folyosói, ennél fogva települési szinten olyan 
tevékenység, terület-felhasználás elhelyezése támogatható a vízgazdálkodási térségekben és 
azokkal határosan, mely összhangban van a védelem funkciójával. A megye alapvető érdeke 
ugyanakkor, hogy a felszíni vízben rejlő gazdasági potenciálokat a társadalom hasznosítsa 
(védelem és kínálat egyensúlya!). A Duna árterületén a többcélú vízgazdálkodás 
megteremtésével ösztönözni javasolt az ártéri tájgazdálkodás kialakítását. A folyók és 
állóvizek mentén javasolt elősegíteni a vízi turizmus fejlesztését, az ezekkel összefüggő 
létesítmények (pl. kikötők) elhelyezhetőségéhez szükséges jogszabályi háttér biztosításával.  
Kisebb természetes vízfolyások, patakok esetén kerülni javasolt a mesterséges medrek 
kialakítását, és célszerű törekedni a meglévő mesterséges medrek és közvetlen környezetük 
természetközeli átalakítására (településen belül is). A meglévő kisvízfolyások vonalának 
revitalizációja lehetőséget ad az élővilág terjeszkedésére, újabb, kisebb léptékű (helyi 
jelentőségű) ökológiai folyosók kialakulására, a települési környezet javítására. 
A vízgazdálkodási területek és azok közvetlen környezetének használata esetén figyelembe 
kell venni a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által 
veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett 
területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31) Kormány 
rendelet előírásait. A vízilétesítmények (pl. árvízvédelmi töltések) melletti területet, ingatlant 
a tulajdonos, vagy használó csak úgy hasznosíthatja, művelheti, hogy ezáltal azok állapotát, 
üzemeltetését ne veszélyeztesse, a víz természetes lefolyását ne akadályozza, a víz minőségét 
ne károsítsa.  A vizek és a közcélú vízilétesítmények kezelésére jogosult és köteles személyek 
a vizek és egyes közcélú vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási 
szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére parti sávot használhatnak, melynek mérete 
a Duna esetén 10 méter, a további vízfolyás (folyó, patak, csatorna), tó, tározó, holtág 6 m. 
A folyóvizek és a part menti területek területfelhasználásánál és hasznosításánál két prioritást 
javasolt párhuzamosan érvényesíteni: 
- az árvizek biztonságos levezetése (élet- és vagyonvédelem) 
- valamint a vízmegtartás (többek között az ökológiai és turisztikai vízigény biztosítása, 
árvízcsúcs csökkentő szerep). 
A települések településrendezési tervében rögzített távlati területhasznosítás figyelembe 
vételével javasolt elkészíteni a települések csapadékvíz elvezetési tervét. Abban 
lehatárolhatók a zárt csapadékvíz elvezetésű és a nyílt árkos vízelvezetésű területek. Javasolt 
meghatározni a vízgyűjtők várható távlati terhelését. 
Településrendezési tervek készítése során javasolt azokba beépíteni a területet érintő 
vízgyűjtőgazdálkodási tervek településrendezéssel összefüggő javaslatait és intézkedéseit. 
 
1.5. TELEPÜLÉSI TÉRSÉG 
A megyei területrendezési tervekben az Országos Területrendezési Tervben meghatározott és 
a megyei területrendezési tervben pontosítandó települési térséget városias vagy 
hagyományosan vidéki települési térségi területfelhasználási kategóriákba kell sorolni. A 
2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvény további differenciálásra, a sajátos 
megyei térségi szempontok érvényesítésére a térségi szerkezetalakítás szintjén nem ad 
lehetőséget.  
Települési terület az OTrT-ről szóló törvény szerint „a település belterülete, valamint a 
beépítésre szánt területek összessége”. Ennek megfelelően települési térség a települések 
belterületei mellett a közigazgatási területükön található, településszerkezeti terveikben 
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beépítésre szánt területként szabályozott külterületi lakott helyek, és egyéb külterületi lakó-, 
vegyes-, üdülő-, gazdasági és különleges területként szabályozott területek, amennyiben 
területük eléri a 10 hektárt (OTrT 5.§ 2/b pontja). Az új települési területek kijelölése tehát a 
hatályos megyei területrendezési tervben szereplő települési térségek módosításával történt, a 
települések adatszolgáltatásként átadott hatályos településszerkezeti tervei szerint települési 
térségként szabályozott területek alapján, továbbá figyelembe véve a települési kérdőívekben 
bemutatott, valamint a kistérségi interjúk során elhangzott fejlesztési szándékokat.  

Az OTrT 6.§. 1/d. pontja szerint „a települési térséget legalább 75%-ban városias és 
hagyományosan vidéki települési térség kategóriába kell sorolni.” Az Ország Szerkezeti 
Terve csak az 1000 hektárt elérő nagyságú települési térségeket ábrázolja, az ennél kisebb 
településeket szimbólummal jelöli, így a 75 %-ra vonatkozó szabály csak az 1000 hektárnál 
nagyobb települési térségek esetében alkalmazható. A városias, illetve hagyományosan vidéki 
települési térségek területi kiterjedése az OTrT szerinti települési térségnél nem kisebb, sőt – 
az OTrT nyújtotta lehetőségek figyelembevételével – nagyobb (lásd egyéb térségi terület-
felhasználási egységek területére vonatkozó irányelveket).  
A települések településrendezési eszközeiben a beépítésre szánt területeiket a megyei 
területrendezési terv térségi szerkezeti tervével, országos és térségi övezeteivel, az OTrT 
térségi területfelhasználási egységekre, övezetekre vonatkozó szabályaival összhangban 
növelhetik. A településrendezés során javasolt figyelembe venni továbbá a megyei 
területrendezési terv ezen határozattal jóváhagyandó irányelveit, az országos és megyei 
övezetekre vonatkozó és sajátos megyei térségekre vonatkozó ajánlásokat is. 
Fontos figyelembe venni továbbá a területrendezési tervezés során a III. Nemzeti 
Környezetvédelmi Program települési térségeket érintő intézkedései közül a következőket: 
 

 Barnamezős területek felhasználása. 
 Zöldfelület kataszter léterhozása. 
 A települések talajának védelme. 
 A helyi zaj- és rezgésvédelmi szempontból csendes övezet, illetve fokozottan védett 

terület kijelölése. 
 A települések fejlesztési-rendezési tervezésénél fokozott figyelem a földtani 

adottságokra, a felszínmozgásokkal való veszélyeztetettségre. 
 Az igénybevételre kerülő biológiailag aktív felületek magas biológiai aktivitású 

területek létesítésével történő területi pótlása. 
 Infrastruktúra-fejlesztés a környezeti szempontok figyelembe vételével. 
 A települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezését biztosító előkezelő és 

fogadó létesítmények kialakítása. 
 
Városias települési térség 
Az OTrT-ről szóló törvény fogalom meghatározása szerint „városias települési térség: kiemelt 
térségi és megyei területrendezési tervben megállapított terület-felhasználási kategória, 
amelybe a városok települési területe, továbbá azok a települési területek tartoznak, ahol a 
belterületi laksűrűség 15 fő/ha fölötti (Őcsény, Decs, Alsónyék).   
 
Hagyományosan vidéki települési térség  
Az OTrT-ről szóló törvény fogalom meghatározása szerint „hagyományosan vidéki 
települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított terület-
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felhasználási kategória, amelybe – ide nem értve a városokat – a 15 fő/ha-nál nem nagyobb 
belterületi laksűrűségű települések települési területei tartoznak”.   
A megyében ennek megfelelően minden község belterülete, illetve beépítésre szánt területe az 
OTrT-vel összhangban hagyományosan vidéki települési térség. 
Tolna megye településhálózata – a Duna-völgyi, illetve Szekszárd környéki agglomerálódott 
területet kivéve – erőteljesen vidékies és funkcionális értelemben városhiányos. Ezzel az 
adottsággal várhatóan még hosszabb távon együtt kell élni. A megye középső részén távlatban 
Hőgyész és Nagydorog fejlesztése vetődhet fel mikrotérségi központtá a városhiányos térség 
és szerkezet módosítására. Hosszú távon az említett két településsel együtt egy viszonylag 
szabályos rendszert alkotó, ritka, de arányos város hálózat rajzolódik ki. 
A települési térség szabályozása során az alábbi irányelvek érvényesítése irányadó: 
1. A Duna menti településsáv területén a folyóval párhuzamos további települési 
területnövekedés megakadályozása, a Duna-völgy és a megye többi része közötti, beépítéstől 
mentes („zöld-folyosó” jellegű) kapcsolatok fenntartása; 
2. Az M6-os menti logisztikai-gazdasági expanzió maximum 4 csomópontba (Dunaföldvár, 
Paks, Tolna-Szekszárd, Bátaszék)  történő koncentrálása: minden egyéb kapcsolatot a Tolnai-
hegyhát és a megye nyugati részén lévő településeik integráló fejlesztésének indokolt 
alárendelni.  
3. Az M9-es autópályától északra – a Kaposvár-Dombóvár tengely dinamizálásától eltekintve 
– a megye szignifikánsan vidékies jellegének megőrzésére épülő vidékfejlesztés 
területrendezési feltételrendszerének megteremtése a települési térségek szabályozásának 
célja.   
4. A városok (vidékközpontok) számának – bővítése csak visszafogottan indokolt, mivel erre 
alkalmas települések meglévő városok közelében (Hőgyész, Nagydorog) helyezkedik el. Az 
újabb várossá nyilvánítások csak akkor jelenthetnek előnyt a megye számára, ha a városok 
szorosan együttműködnek a gazdasági, térségközponti szerepeik megosztását, területkínálatuk 
jellegét, nagyságrendjét illetően.  
5. A vidéki jelleg sajátos eleme a megyében a viszonylag nagy számú kertes mezőgazdasági 
térség. Ezek települési térséggé nyilvánítása kerülendő, javasolt olyan integrált 
vidékfejlesztési stratégiákat kidolgozni, melyek e kertes mezőgazdasági térségek elsődleges 
gazdálkodási célú hasznosítását megtartják. Biztosítani kell ugyanakkor a területi feltételeket 
olyan tevékenységekhez, melyek a tájértékek megőrzése mellett a lakosság „több lábon 
állását” egy diverzifikált vidékgazdaság feltételeit biztosítják. A városok (Szekszárd, 
Bonyhád, Dombóvár, Tamási, Dunaföldvár) kertes területein elkerülhetetlenül megjelenő 
szuburbanizációs törekvéseknek csak a legmagasabb infrastrukturális és építészeti-
településépítészeti-tájépítészeti arculati követelmények teljesítése mellett szabad – strukturált 
módon, a belvárosra gyakorolt hatásokat is figyelembe véve – teret engedni. A Borvidékekhez 
tartozó településeken a szőlőtermesztés támogatása, a legjobb termőhelyek megőrzése 
alapvető cél.  
6. A Kaposvár-Dombóvár tengely mentén indokolt az országos-nemzetközi infrastrukturális 
kapcsolatrendszerek és az erőteljesebb urbánus koncentráció kínálta lehetőségekre épülő 
gazdaságfejlődés területkínálati feltételeit biztosítani. A gazdaságfejlesztés feltételeit 
elsősorban Dombóvár, Kaposszekcső, Csikóstőttős, Kapospula barnamezős területén javasolt 
fejleszteni, a zöldmezős beruházásokat a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, kiemelten 
koncentrálva a tájképi illeszkedésre, a környező térségek vidékies jellegének megőrzésére. A 
demográfiai trendek jelentős települési expanziót e dinamikus térségben sem indokolnak. 
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1.6. ÉPÍTMÉNYEK ÁLTAL IGÉNYBEVETT TÉRSÉG 
 
Az OTrT meghatározása szerint: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra, 
valamint a nem települési területekhez és települési funkciókhoz kapcsolódó egyedi 
építmények területe és szükséges védőterületük tartoznak. 
 
Az építmények által igénybe vett térség számára ténylegesen szükséges területet a települések 
a településrendezési tervezés során pontosíthatják. Az OTrT 6. § (2) bekezdés g) pontja 
szerint az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. A megyei területrendezési tervben nem szereplő 
térségi műszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények területi elhelyezését jogszabály 
térségi területfelhasználási engedélyhez köti.  
 
Műszaki infrastruktúra hálózatok 
A tervezett országos és vonalas létesítmények nyomvonalát a meglévő vonalas létesítmények 
nyomvonalához célszerű igazítani (akár a megyei terven nem jelölt kisebb jelentőségű 
nyomvonalakhoz) Különösen igaz ez az építési engedéllyel még nem rendelkező tervezett 
térségi mellékutak nyomvonalára. A jogszabályok erre lehetőséget adnak, hiszen a nyomvonal 
közigazgatási területre eső hosszától +/- 5%-ban el lehet térni a településrendezési tervezés 
során.  
Az M9-es gyorsforgalmi útnak még nincs végleges nyomvonala. A terv Szekszárdtól nyugatra 
az OTrT szerinti nyomvonalat jelöli, mivel ez a nyomvonal természetvédelmi szempontból 
sokkal kedvezőbb. 
A jelentős elválasztó hatással rendelkező nyomvonalas létesítmények tervezése esetén 
(gyorsforgalmi út) javasolt vizsgálni az érintett ökológiai folyosó folytonosságának 
biztosíthatóságát. 
Fontos a tervezett vonalas elemek csatlakozópontjának egyezése két település közös 
közigazgatási határánál, ezért javasolt egyeztetések lefolytatása a szomszédos településekkel. 
Fontos a térségi jelentőségű utak településeket elkerülő szakaszainak tervezése is. Az Épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 10. § (3) bekezdése erre 
kötelezi a településeket. A nem térségi jelentőségű, helyi funkciót betöltő tervezett települési 
összekötő utakat meglévő külterületi utak, dűlőutak nyomvonalának figyelembe vételével 
javasolt kijelölni. A nagyvízi meder térségében – legfőképpen a rosszabb állapotú töltéseknél 
– történő útfejlesztések során javasolt figyelembe venni az árvízvédelmi védekezés igényeit is 
(kettős hasznosítás). A térségi (megyei és kistérségi szintű) érdekeket és a fejlesztések várható 
hatásait szem előtt tartva javasolt megállapítani a meglévő és tervezett térségi jelentőségű 
mellékúthálózat és egyéb települési összekötőút fejlesztések sorrendjét, ütemezését. A 
zsáktelepülések második bekötésének ütemezésénél elsődleges szempontként a közösségi 
közlekedési ellátottság megvalósíthatóságát célszerű szem előtt tartani. 
 
Intenzív fejlesztés várhatóan a közlekedési rendszereket érinti. Ennek egyik fontos 
szempontja a közlekedési folyosók fejlesztése, kialakítása (M9, új főúti kapcsolatok 
kialakítása). Új főúti kapcsolat tervezése során javasolt a meglévő nyomvonalak minél 
nagyobb mértékű felhasználása és csak elkerülhetetlen esetben (szűk ívek, hirtelen 
irányváltás, illetve a települések belterületeinek elkerülésére) javasolt a nyomvonal-korrekció. 
 
A fő áruszállítási tranzitirányokban (Budapest, Pécs, Kaposvár, Alföld) a vasúti áruszállítás 
részesedésének növelését javasolt elősegíteni területbiztosítással, valamint a szolgáltatási 
színvonal emelésével. Ennek megfelelően a nagyobb települések illetve közlekedési 
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csomópontoknak számító települések esetén (pl. Dombóvár, Simontornya, Bátaszék) a 
meglévő infrastruktúra, és területek alkalmasságát javasolt megvizsgálni. 
 
A kerékpárút-hálózat fejlesztésénél mérlegelni javasolt az egyes mellékutak forgalom-
nagyságának ismeretében az önálló, közúti forgalomtól elválasztott kerékpárút létesítésének 
szükségességét. A térségi kerékpárút-hálózat kialakításának ütemezésénél elsődleges cél, 
hogy a már meglévő települési, helyi-helyközi nyomvonalszakaszokat felhasználva regionális 
hálózatok alakuljanak ki. 
 
Egyedi építmények 
Az országos és térségi jelentőségű egyedi építmények térbeli rendjét az országos és megyei 
területrendezési terv együttesen határozza meg a vonatkozó jogszabályok alapján. A 
településrendezési tervekben az adott építmény helyének gondos kijelölése és lehatárolása 
során vizsgálandó a létesítmény megközelíthetősége, környezetére gyakorolt hatása, valamint 
a szakhatóságok véleménye, így ezek ismeretében pontosítható a megyei terven jelölt 
építmény elhelyezése a településrendezési tervekben. Az Étv előírásai alapján előnyben 
részesítendők a kihasználatlan, elhagyatott, egykori gazdasági területfelhasználású beépítésre 
szánt területek, ahol adottak a szükséges infrastrukturális feltételek. Ez biztosítja a 
leghatékonyabb területfelhasználást, és elkerülhető az indokolatlan területpazarlás. 
1 millió m3-nél nagyobb és 10 millió m3-nél kisebb tározási lehetőséget az érintett vízügyi 
igazgatóság adatszolgáltatása nem tartalmaz. A csapadékmennyiség fokozatos csökkenésének 
és egyre egyenetlenebbé váló eloszlásának ellensúlyozása érdekében a Tolna megye 
domborzati adottságait figyelembe véve javasolt ennél kisebb tározási lehetőségek vizsgálata 
és kijelölése is. Amennyiben ez lehatárolásra kerül, úgy az érintett településrendezési 
tervekben javasolt ezeket jelölni, és az érintett területeken kerülni javasolt beépítésre szánt 
területek kijelölését, illetve az építmény elhelyezést. 
Az Őcsényi sportrepülőtér az OTrT és az országos fejlesztési elképzelések szerint 
kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér, mely az M6-os és M9-es 
gyorsforgalmi utak találkozásánál jelentős gazdasági tényezővé válhat megvalósulása esetén. 
Ezt figyelembe véve a repülőtér közvetlen környezetében olyan terület-felhasználás kijelölése 
indokolt, mely biztosíthatja a logisztikai célú létesítmények, infrastruktúrák elhelyezését is. 
Az OTrT-ben szereplő közforgalmi, nemzetközi és országos jelentőségű Szekszárdi kikötő a 
nemzetközi, országos és határkikötők rendszeréhez illeszkedve elsősorban kereskedelmi, 
gazdasági folyamatokban tölthet be kiemelkedő szerepet, így ennek megfelelő 
területfelhasználás kijelölése és előírások megfogalmazása javasolt az érintett 
településrendezési tervekben a 21/2006 (I. 31.) Kormányrendelet alapján. A térségi 
jelentőségű kikötőknek (Paks, Fadd-Dombori, Bogyiszló, Dunaföldvár) a turisztikai célú 
utaztatásban is van szerepük, de a kereskedelmi és gazdasági célú áruszállítás is fontos 
funkció. A kikötők szabályozásánál a turisztikai, gazdasági célokat, igényeket szolgáló 
területhasználat kijelölése és előírások megfogalmazását, valamint az érintett 
háttértelepüléseken már kiépült, kapcsolódó szolgáltatásokat egyaránt javasolt figyelembe 
venni. 
A kompátkelők (Fadd, Gerjen, Paks) kisebb forgalmat lebonyolító átkelést biztosítanak a 
Dunán, bár jelentőségük a Szekszárdi és Dunaújvárosi híd megépültével csökkent. Az átkelés 
jellegének (pl. várakozás, vámolás) megfelelő szolgáltatást nyújtó építmények elhelyezésének 
és terület-felhasználás biztosítása javasolt. A megyében kijelölésre és megépítésre került a 
Cikói térségi hulladéklerakó. A megye hulladékgazdálkodásának rendszere akkor válik 
teljessé, ha Pakson is megnyitják a jelenleg megvalósulás alatt álló térségi hulladéklerakót. 
További térségi hulladéklerakó kijelölése a megye területén nem indokolt. 
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Az országos terv jelöli az ország villamos energia szükségletének 40-45%-át előállító Paksi 
Atomerőművet az Ország Szerkezeti Tervén. Érdemi előírást az OTrT nem tartalmaz. Az 
atomerőműre és biztonsági övezetére az 1996. évi CXVI. törvény, az ún. „atomtörvény”, 
valamint a nukleáris létesítmény és radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetéről szóló 
Kormányrendelet (213/1997 (XII. 1.) alapján kell eljárni és a létesítési engedélyben szereplő 
biztonsági övezet kiterjedését és az arra vonatkozó korlátozásokat a településrendezési 
tervben kell megjeleníteni.  
A vonatkozó rendelet szerint az atomerőmű esetében a biztonsági övezet maximális méretei a 
felszínen a létesítmény körül háromezer méter.  
 
Az OTrT jelöli az Ország Szerkezeti Tervén a Bátaapátiban épülő – részben már működő – 
nemzeti radioaktív hulladéktárolót. A létesítmény körüli biztonsági övezet a vonatkozó 
Kormányrendelet szerint a felszínen a létesítmény körül maximum ötszáz méter, amelyet a 
létesítési engedélyben pontosan meg kell határozni. A biztonsági övezet kiterjedését és az arra 
vonatkozó korlátozásokat a településrendezési tervben kell megjeleníteni.  
 
Jelentős térszerkezeti és látványelem a villamos energia átviteli hálózat távvezeték elemei. A 
távvezeték elemek értelemszerűen az atomerőmű, Paks környezetében sűrűsödnek.  
(A 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei az OTrT szerint: Kaposvár-Paks, Litér-Paks, 
Martonvásár-Paks, Paks-Pécs, Paks-Sándorfalva, Paks-Albertirsa (tervezett))  
 
 

51



2012. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXII. évfolyam 1. szám 

2. számú melléklet 
 
TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK A TÉRSÉGI, 
TERÜLETRENDEZÉSI, TERÜLETFEJLESZTÉSI SZEMPONTOK ÉS ÉRDEKEK 
ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN TETT AJÁNLÁSOK 
2.1. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A TÉRSÉGI TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI 
KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓAN 
2.1.1.  A rendeltetésszerű használatot, építést korlátozó, védőövezet-igényű tevékenység 

számára csak ott biztosítson a településrendezési terv területet, ahol a védőövezet nem 
nyúlik át a szomszéd település közigazgatási területére, kivéve, ha a 
területfelhasználási egység térségi jelentőségű településüzemeltetést szolgáló 
létesítmény elhelyezésére szolgál és elhelyezéséhez az érintett települések 
önkormányzatai hozzájárulnak. 

2.1.2. Kerülendő a meglévő településtesttől elszakadó, más terület-felhasználási egységekbe 
ékelődő és ezért környezeti/területhasználati konfliktusok kialakulásának veszélyét 
hordozó, új beépítésre szánt területek kijelölése.  

2.1.3. Egyéb (nem központi) belterületek és külterületi lakott helyek beépítésre szánt 
területének bővítése, illetve beépítési intenzitásának növelésekor javasolt vizsgálni a 
várható településüzemeltetési költségeket és ezek finanszírozási feltételeit. E 
területeken a jogszabályok szabta kereteken belül és a – várhatóan növekvő számú – 
pályázati lehetőségeket kihasználva indokolt ösztönözni a nagyrendszerekhez való 
költséges csatlakozást kiváltó alternatív energiaellátó és egyedi szennyvízkezelő 
létesítmények alkalmazását a közösségi és egyéni költségek csökkentésére és a 
környezetterhelés mérséklésére is tekintettel.      

2.1.4. Új hétvégi házas üdülőterület kijelölése a megyében nem indokolt, a 
településrendezési eszközökkel az üdülésnek és rekreációnak a helyi népesség számára 
jövedelemtermelő formáit szükséges ösztönözni. Stratégiát javasolt kidolgozni a 
meglévő üdülőterületek és egyéb, üdülési-turisztikai céllal használt területek 
korszerűsítésére, a borvidéki területek fejlesztésére tekintettel a 21. sz-i turisztikai-
idegenforgalmi igényekre és az ebből származó helyi jövedelmek növelésére. 

2.1.5. A gazdasági területek kínálatát kistérségi (mikrotérségi) szinten javasolt összehangolni 
olyan módon, hogy új gazdasági terület kijelölésére csak akkor és olyan mértékben 
kerüljön sor, hogy a kistérség összes kínálata ne haladja meg a már betelepült, működő 
gazdasági területek nagyságának kétszeresét.  

2.1.6. A legalább hét éve kijelölt, de nem betelepült gazdasági területek területfelhasználási 
egységbe sorolásának felülvizsgálata indokolt.  

2.1.7. Ne jelöljenek ki a települések olyan új gazdasági területeket, melyeket meglévő, vagy 
a magasabb szintű tervekben rövidtávon megvalósítani tervezett közlekedési 
infrastruktúra nem tud kiszolgálni.  

2.1.8. Új gazdasági terület kijelölésének szükségességét és a (térségi-kistérségi szinten) 
legmegfelelőbb helyszín kiválasztását a településrendezési tervek alátámasztó 
munkarészében, a térségi és fejlesztési feltételek összefüggéseinek bemutatásával 
javasolt igazolni.  

2.1.9. A vasút számára értéktelenné vált, kiürült gazdasági, volt honvédségi területek, 
korábbi funkcióját vesztett majorok stb. újrahasznosítási szándéka esetén a teljes szóba 
jöhető területre egységes és részletes szabályozást ajánlott készíteni annak érdekében, 
hogy ne alakuljanak ki a későbbiekben hasznosíthatatlan maradványterületek.  

2.1.10. A településszerkezeti tervben kijelölt nagy összefüggő új beépítésre szánt területek 
szabályozását ajánlott ütemezni annak érdekében, hogy a használatba vétel hatékonyan 
és koncentráltan történjen, továbbá, hogy építési jogok csak ott keletkezzenek, ahol ez 
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rövidtávon indokolt és ezzel a későbbi kártérítési igények felmerülése elkerülhető 
legyen. 

2.1.11. Városias települési térség területén törekedni kell a kompakt településtestek 
megőrzésére, kerülni kell a nagy összefüggő új kertvárosias területek kijelölését. 

2.1.12. A védett természeti területek által érintett települések, továbbá a történeti települések 
és a borvidéki települések területén a településrendezés eszközrendszerével 
megelőzendő minden olyan tevékenység megtelepedése, mely a terület természeti, táji 
értékeinek megőrzését és turisztikai célú hasznosítását és  a kulturális örökség 
védelmét veszélyeztetheti, illetve a védett természeti területekre a korábbinál 
jelentősen nagyobb forgalmat vonz (a helyi-kistérségi élelmiszer, energia- és 
vízgazdálkodáshoz, a komplex tájgazdálkodáshoz, alapvető lakossági 
szolgáltatásokhoz szorosan nem kapcsolódó gazdasági-logisztikai tevékenységek).  

2.1.13. A településrendezés során fokozott hangsúlyt javasolt helyezni a meglévő vízfolyások, 
csatornák egyértelmű jelölésére vízgazdálkodási területfelhasználási egységként 
történő szabályozására, a „jókarbantartás” településrendezési eszközökkel történő 
ösztönzésére. 

 
ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES 
AJÁNLÁSOK 
2.2. A MAGTERÜLET 
 
2.2.1. A magterület védett természeti területein alkalmazni kell a védett természeti terület 

kezelési tervében rögzített szabályokat is. 
2.2.2. Védett természeti területen: 

a)  új épület létesítése, a meglévő épületek hasznosítása a helyi építészeti 
hagyományoknak megfelelően csak oktatási, kutatási, ökoturisztikai és 
természetvédelmi céllal történhet. 

b) turisztikai létesítmények (pihenőhely, turistaút, stb.) a kezelési terv szerint 
létesíthetők; 

c) új hírközlési, távközlési magas építmények, szélerőmű torony, elektromos 
légvezeték, új közút létesítése nem javasolt. 

2.2.3. Erdők kezelése a természetvédelmi célokkal összhangban lévő erdőterv szerint 
történjen, amelynek célja természetes, természetközeli erdőtársulások kialakítása, 
illetve fenntartása.  

2.2.4. A mocsaras, vízállásos területek vizes élőhelyeit érintetlenül meg kell hagyni.  
2.2.5. A magterület által közrezárt települések területén csak olyan terület-felhasználás 

jelölhető ki, amely a magterület táji-, természeti értékeit nem károsítja.  
2.2.6. A települések a hagyományos szerkezethez szervesen illeszkedve, a település és a táj 

harmonikus egységének megőrzésével fejleszthetők.  
2.2.7. Külterületi építmény létesítése a természeti értékek károsítása nélkül elsősorban 

mezőgazdasági, turisztikai, vízgazdálkodási, erdő- és vadgazdálkodási célból 
javasolt.   

2.3. PUFFERTERÜLET 
 

 Pufferterület övezetében csak olyan épület, építmény létesítése, illetve olyan tevékenységek 
folytatása javasolt, amely az övezet, továbbá a magterület vagy az ökológiai folyosó 
természeti értékeit, biológiai sokféleségét valamint táji értékeit nem veszélyezteti.  
 
2.4. ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ 
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2.4.1. Az ökológiai folyosók területén törekedni kell arra, hogy a természetes és 
természetközeli élőhelyek folyamatos – területileg összefüggő vagy kapcsolatban 
lévő - rendszert alkossanak. 

2.4.2. Az ökológiai folyosók vízfolyások menti területére eső mezőgazdasági területeket 
nem beépíthető korlátozott használatú mezőgazdasági területként, erdőterületként, 
vagy vízgazdálkodási területként célszerű kijelölni. 

2.4.3. Minden vízfolyást ökológiai, (vagy zöld) folyosóként javasolt kezelni.  
2.4.4. Az élővizek természetes mederalakulatait és az élővizeket kísérő természetes 

társulásokat a biológiai öntisztító-képesség fenntartása és a vízi élővilág 
sokféleségének megőrzése érdekében meg kell őrizni. 

2.4.5. Amennyiben a természetes mederalakulatot már megváltoztatták, úgy terv készítése 
javasolt a vízfolyás természetszerű rehabilitációjára. 

2.4.6. Új vízkivétel, csak oly mértékben javasolható, amely az élővíz természetes voltát 
nem veszélyezteti. 

2.4.7. A meder kísérő felületeként, településeken kívül legalább a meder természetes 
átmérőjének háromszorosát elérő területet, természeti területen legalább 50-50m 
széles területsávot, folyók esetén a teljes hullámteret, épületmentesen meg kell 
tartani az ökológiai rendszer fejleszthetősége érdekében. 

2.4.8. A települések belterületén a természetes állapotú medrek, és azokat kísérő vegetáció 
megváltoztatása, a természetes meder műtárgyakkal való helyettesítése nem javasolt. 

2.4.9. Az állóvizek természetes állapotát meg kell őrizni, új halastavak, mesterséges tavak 
kialakításánál törekedni kell a természetszerű rendezésre. 

2.4.10. Állóvizek partján új épület létesítése akkor célszerű, ha a keletkező szennyvíz 
tárolása vagy elvezetése az állóvíz károsítása nélkül megoldható.  

 
2.5. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET 
 
2.5.1.  A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeken az OTrT 13/A. §-ával és a 

termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvénnyel összhangban beépítésre 
szánt terület kijelölése csak akkor javasolt, ha a beépítésre szánt terület 
a) mezőgazdasági birtokközpont fejlesztését, vagy kialakítását, 
b) helyi vagy térségi mezőgazdasági termékek feldolgozását szolgálja, továbbá 
c) a mezőgazdasági termeléssel összefüggő turisztikai fejlesztés érdekében 
elengedhetetlenül szükséges, valamint, ha 
d) a település fejlesztése csak a kiváló termőhelyi adottságú termőföldek igénybe 
vételével valósítható meg. 

2.5.2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeken erdőterület kijelölése akkor javasolt, 
ha az erdősítés 
a)  a környezeti károk enyhítését, a környezet szennyezés elhárítását; 
b)  a termőföldek védelmét; 
c) az országos és térségi ökológiai hálózat folytonosságának kialakítását szolgálja. 

2.5.3. Az övezet területén a településrendezés eszközeivel is támogatni kell a történelmi 
hagyományokon alapuló üzemi jellegű gazdálkodás megtartását. 

2.5.4. Az övezet területén beépítésre szánt területként kell biztosítani a még 
rendeltetésszerűen működő mezőgazdasági majorok fejlesztési lehetőségét. 

2.5.5. A mezőgazdasági üzemközpontként már nem üzemelő majorok újrahasznosításának 
lehetőségét a településrendezési tervekben és helyi építési szabályzatban a majorok 
adottságainak és környezeti érzékenységének megfelelő új funkcióval is biztosítani 
lehet. 

2.5.6. Az övezet jó minőségű, árutermelésre alkalmas mezőgazdasági termőföldjeit a 
településrendezési tervekben általános mezőgazdasági területként javasolt kijelölni. 
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2.5.7. Általános mezőgazdasági területen a gazdasági épülettel beépíthető telek - 
földrészlet – területét legalább 1,0 ha-ban javasolt meghatározni. 

2.5.8. Az övezet területén a termőföldek védelmét és a tájkép tagolását biztosító fasorokat, 
védő erdősávokat, mezsgyéket meg kell őrizni. Ösztönözni kell a nagy összefüggő 
mezőgazdasági termőföldek fasorokkal, mezsgyékkel, védő erdősávokkal való 
tagolását. 

2.5.9.  A mezőgazdasági területeket feltáró külterületi gyűjtő utak megtartását biztosítani 
kell. 

 
2.6. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET 
 
2.6.1. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület 

kijelölése még kivételes esetben sem javasolt. 
2.6.2. Védett természeti területen, Natura 2000 területen és az ökológiai hálózat területén 

ösztönözni kell az övezet termőhelyi adottságainak megfelelő honos 
erdőállományainak megőrzését, a tájidegen erdőállományok honos 
erdőállományokra történő fokozatos lecserélését. 

2.6.3. A természet védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó erdőterületeken elő 
kell segíteni a meglévő erdőállományok természetes illetve természetszerű erdőkké 
történő átalakítását, a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek 
elterjedését.  

 
2.7. ERDŐTELEPÍTÉSRE ALKALMAS TERÜLET  
 
2.7.1. Az erdőtelepítésre alkalmas területek övezetében a mezőgazdasági termelés, 

mezőgazdasági üzemfejlesztés nem korlátozott. 
2.7.2. Az övezet területét a településszerkezeti tervekben csak akkor javasolt erdőterület 

területfelhasználási egységbe sorolni, ha az adott terület erdősítése a 
településszerkezeti terv távlatában megvalósítható. 

 
2.8. ORSZÁGOS ILLETVE TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ TÁJKÉPVÉDELMI 
TERÜLET 
 
2.8.1. A tájképvédelmi övezet mezőgazdasági területeit a településrendezési tervekben a 

sajátos mezőgazdasági használat a beépítettségi intenzitás és a tájvédelem, az 
ökológiai hálózat fejleszthetősége és a természeti értékek védelme érdekében 
a) általános 
b) kertes 
c) korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe javasolt sorolni. 

2.8.2. A jó termőhelyi adottságú árutermelésre alkalmas általános mezőgazdasági terület 
legalább 90 %–án olyan övezet kijelölése javasolt, ahol gazdasági épület 1,0 ha-nál 
kisebb telken (földrészleten) nem létesíthető. Lakóépület létesítését akkora telken, 
vagy birtoktesthez tartozó birtokközponton indokolt biztosítani, amely egy családot 
eltartani képes (szőlő és gyümölcs művelési ág esetén legalább 2,0 ha, egyéb 
művelési ág esetén legalább 10 ha javasolt). 

2.8.3. Ha település mezőgazdaság-fejlesztési érdekei szükségessé teszik és az érintett 
terület hagyományos tájszerkezeti adottságainak (jellemző tábla- és telekméretek, 
jellemző beépítési mérték és mód) megfelel, akkor az általános mezőgazdasági 
területként szabályozott területfelhasználási egységnek legfeljebb  
10 %-án célszerű olyan övezet, kijelölése is, ahol a mezőgazdasági termeléshez 
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szükséges gazdasági épületek és lakóépület legalább 10.000 m2 területű telkeken is 
kialakíthatók. 

2.8.4. Általános mezőgazdasági területen a telekosztással kialakítható telek területét 
legalább 5000 m2 területtel javasolt meghatározni, kivéve ha a telekalakítás közmű 
vagy közlekedési építmények kialakítását szolgálja. 

2.8.5. Kertes mezőgazdasági területek a pihenést és a vegyes gazdálkodást szolgáló 
felaprózódott, szőlőhegyi, volt zártkerti területek, ahol a pihenést és a termeléshez 
szükséges tárolást egyaránt biztosító épületek létesíthetők. Kivéve a borvidékek 
szőlőkataszter I. osztályú területeit, ahol a szabályozás és a támogatás eszközeivel a 
szőlőtermesztés megőrzését, megújítását kell elősegíteni. 

2.8.6. Kertes mezőgazdasági területen telekosztással kialakítható új telek területét legalább 
1.500 m2 területtel javasolt meghatározni, kivéve ha a telekalakítás közmű vagy 
közlekedési építmények kialakítását szolgálja.  

2.8.7. A kertes mezőgazdasági területek egységes és hagyományos építészeti karakterének 
megőrzése érdekében földrészletenként egy, legfeljebb 90 m2 alapterületű gazdasági 
épület létesítése javasolt. 

2.8.8. A szőlőhegyek, volt zártkertek területét – kertes mezőgazdasági terület – a hatályos 
település-rendezési tervekben szabályozott területhez képest, vagy rendezési terv 
hiányában, a földhivatali nyilvántartás szerinti zártkertekhez képest nem javasolt 
növelni. 

2.8.9. A kertes mezőgazdasági területeken a szőlő és gyümölcstermesztést fokozott 
mértékben támogatni kell. A települések és a kertgazdasági területek funkcionális 
egysége, a kertgazdasági területek hagyományos telekszerkezete és sajátos építészeti 
karaktere megőrzésre javasolt.  

2.8.10. A táj- és természetvédelmi, ökológiai, településkép-védelmi, vízminőség-védelmi 
szempontból érzékeny és sérülékeny mezőgazdasági területeket a településrendezési 
tervekben erdőterületként (kivéve természetvédelmi szempontból értékes 
gyepterületek, fáslegelők), természetközeli, vagy korlátozott használatú 
mezőgazdasági területként célszerű szabályozni. 

2.8.11. Korlátozott használatú mezőgazdasági területként szabályozott gyepterületeken a 
rétek, legelők fenntartását, a sportolást, a bemutatást, az ismeretterjesztést szolgáló 
állattenyésztés építményei és az azokhoz kapcsolódó turisztikai létesítmények 
kialakítását javasolt biztosítani, ha a gyep művelési ágban nyilvántartott telek 
területe eléri a 10,0 ha-t. 

2.8.12. Korlátozott használatú mezőgazdasági területeken telekosztással 10 ha-nál kisebb 
telkek kialakítása nem javasolt. 

2.8.13. A vízfolyások mentén a természetközeli élőhelyeket (gyepek, nádasok, mocsarak, 
ligetek) akkor is meg kell őrizni, ha azok nem tartoznak az ökológiai hálózat 
övezetébe. A vízfolyások külterületi szakaszait legalább 50-50 m széles 
területsávban nem beépíthető korlátozott használatú mezőgazdasági területként, 
vagy erdőterületként javasolt kijelölni. 

2.8.14. A településrendezési tervekben olyan területfelhasználási egység kijelölése nem 
javasolt, amely a településkép-tájkarakter történetileg kialakult szerves egységének 
megbontását, számottevő megváltozását eredményezné. 

2.8.15. Beépítésre szánt területet elsősorban a települések belterületéhez szervesen 
kapcsolódva, vagy a már művelésből kivett és beépített területekhez (pl. 
majorokhoz) szervesen kapcsolódva javasolt kijelölni. 
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2.8.16. A tájképvédelmi övezetben előnyben kell részesíteni a meglévő telephelyek, 
mezőgazdasági majorok, birtokközpontok újrahasznosítását, intenzívebb beépítését. 

2.8.17. A felszíni vizek medrének, partjának rendezése csak természetszerűen a természeti 
értékek, ökológiai rendszerek védelmével történhet. A felszíni vizek partján csak 
olyan területfelhasználás kijelölése javasolt, amely a vizek minőségét károsan nem 
változtatja meg. 

2.8.18. Új közutak létesítésénél az utak mentén zöldfolyosóként funkcionáló 
növénytelepítés kialakítása javasolt. 

2.8.19. Csak olyan termékvezetékek, távvezetékek létesítése javasolt, amelyek tájképi és 
településképi szempontból nem zavaró hatásúak és nem változtatják meg a táj 
karakterét. 

2.8.20. Az övezetben a mezővédő erdősávok, mezsgyék, külterületi fasorok védelmét 
biztosítani kell. 

2.8.21. Az övezet területére a helyi építési szabályzatban az önálló reklámépítmények, 
reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó szabályokat a település teljes közigazgatási 
területére célszerű meghatározni. 

2.8.22. Új épület, építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi 
adottságok és egyedi tájértékek megőrzésével, a tájkarakter erősítésével a helyi 
építészeti hagyományok figyelembevételével történhet. 

 
2.9. Világörökség-várományos területek 
 
Világörökségi területen a térség táj- és természetvédelmi, illetve településszerkezeti és 
kulturális örökségi értékeinek védelmét integráltan, a turizmus szempontjainak 
figyelembevételével szükséges biztosítani. Ennek érdekében a kulturális illetve a természeti-
táji örökség részletes értékvédelmi vizsgálatának eredményeit indokolt egységes tervlapon 
összegezni és ennek alapján az értékek védelméről és komplex hasznosításáról rendszerbe 
szervezetten gondoskodni. A településrendezési eszközökben az érintett területek 
területhasználatát úgy javasolt szabályozni, hogy a táji értékek sértetlenek maradjanak. 

 
 
2.10. Történeti települési terület 
 
2.10.1 Az érintett településeken településkép-védelmi területet részletes értékvédelmi 

vizsgálat alapján javasolt lehatárolni, és ezen túlmenően javaslatot tenni a helyi 
egyedi építészeti (népi építészeti értékek, közlekedési és ipari létesítmények, 
szobrok, közkutak) és természeti értékek (facsoportok, élőhelyek stb.) védelmére. 

2.10.2  A helyi értékek összeírása alapján, a kistérségi, megyei turisztikai elképzelésekkel 
összhangban javasolt megvizsgálni ezen értékek bemutathatóságát, a helyi 
látványosságokhoz, turisztikai attrakciókhoz kapcsolhatóságát. 

2.10.3  Az egymással szomszédos történeti illetve érzékeny települések (lásd: sajátos megyei 
térségek) értékei megőrzésének, bemutatásának fizikai feltételeit, a kapcsolódó 
turisztikai infrastruktúrafejlesztéseket indokolt arculati-szabályozási és a védelmet 
ösztönző támogatási rendszer szempontjából összehangolni és egységes turisztikai 
csomaggá fejleszteni. 

2.10.4 Az érintett településeken javasolt rendeletet alkotni a helyi védelem szabályairól, 
irányításáról, a helyi védettség keletkezéséről, megszüntetéséről, nyilvántartásáról, és 
a területi védettség alá eső emlékek fenntartására fordítandó támogatási rendszerről. 
Olyan életszerű, az érintettek és az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is mérlegelő 
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rendeletet célszerű alkotni, mely a védendő ingatlanok „jókarbantartását” ösztönzi, 
miközben fejlesztésüket, korszerűsítésüket nem lehetetleníti el. 

2.10.5 A turizmusból leginkább profitáló térségi vállalkozók közreműködésével olyan 
kistérségi felújítási alapot javasolt létrehozni, mellyel az építészeti értékek 
„jókarbantartása” támogatható.   

2.10.6  A településkép-védelmi területen az egységes településszerkezeti karakter megőrzése 
érdekében a jellemző utca- és tömbszerkezet, valamint a telekstruktúra és a 
meghatározó térfalak együttes védelmét összehangolt szabályozással indokolt 
biztosítani a településrendezési tervekben. 

2.10.7 A településrendezés eszközeivel is célszerű elősegíteni a védett terület-érték és 
környezete harmonikus együttélésének helyreállítását, illetve kialakítását. 

2.10.8  Településkép-védelmi területen legalább M = 1:1000 méretarányú szabályozási 
tervek készítése javasolt. 

2.10.9 A településszerkezethez, a tömbök jellegzetes beépítettségéhez, átlagos szintterület-
sűrűséghez kötődően javasolt az egyes települések szabályozási tervében a nagy 
kiterjedésű épület meghatározását. Amennyiben a településkép-védelmi terület több, 
eltérő karakterű településrészt foglal magában, úgy a nagy kiterjedésű épület 
paramétereit városrészenként eltérően javasolt meghatározni. 

2.10.10  Nagy kiterjedésű épület elhelyezése esetén az épület településképbe való illesztését 
elvi építési engedély keretében javasolt vizsgálni, illetve javasolt kikérni az illetékes 
(helyi) tervtanács véleményét.  

2.10.11  Településkép-védelmi területeken a legnagyobb építménymagasság mellett javasolt 
meghatározni a legkisebb építménymagasság, valamint a homlokzatmagasság értékét 
is. 

2.10.12 A településkép-védelmi területre vonatkozó olyan speciális szabályozás megalkotása 
javasolt, mellyel elkerülhető a település, vagy településrész egységes megjelenését 
zavaró, veszélyeztető épületek, építmények létesítése. 

 
2.11. KIEMELTEN ÉRZÉKENY FELSZÍN ALATTI VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI 
TERÜLET 
 
2.11.1. Az övezet területén építési tevékenységet folytatni, és építményeket elhelyezni a 

219/2004.(VII.24.) Kormányrendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok és hatósági 
előírások betartásával lehet. 

2.11.2.  Az övezettel érintett települések a településrendezési terveikben az övezet, valamint 
a hidrogeológiai védőidom, tartalék vízbázis határait a természeti körülmények 
tényleges ismerete alapján az illetékes vízügyi hatósággal egyetértésben 
pontosíthatják. 

2.11.3. A településrendezési terveknek és helyi építési szabályzatnak a felszín alatti vizek, 
üzemelő és tartalék ivóvízbázisok, gyógyforrások védelme érdekében, a 
potenciálisan vízszennyező építmények kialakításának korlátozására vonatkozó 
szabályokat is tartalmaznia kell, és figyelembe kell vennie a vízbázisok, a távlati 
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 
123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet előírásait is. Az érintett területeken végzett 
bármilyen tevékenység esetén e rendelet előírásait kell figyelembe venni. 

2.11.4. A felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai („A”  és „B”) védőterületein biztosítani 
kell a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. számú 
melléklete szerint a vonatkozó korlátozásokat, többek között a települések 
csatornázásának és szennyvíztisztításának, házi szennyvíz szikkasztásának, 
települési folyékony hulladéklerakó létesítésének, egyéb ipari szennyvíz 
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szikkasztásának, komposztáló telep létesítésének, tisztított szennyvíz öntözésének, 
szennyvíziszap tárolásának és termőföldön történő elhelyezésének, valamint 
állattartó telepek szennyvizeinek és trágyakezelésének tervezésekor. 

2.11.5. A vízbázis vízgyűjtő területén a belterületi csapadékvíz-elvezetést és elhelyezést 
meg kell oldani, a felszíni befogadóba történő bevezetés előtt hordalékfogók 
alkalmazásával. Párologtató medence vagy szűrőmező nem javasolt. 

2.11.6. Általában indokolt felszámolni, vagy biztonságos műszaki védelemmel ellátni, 
minden olyan tevékenységet, amely az ivóvízbázist bármilyen formában 
veszélyezteti. 

2.11.7. A sérülékeny környezetben lévő felszín alatti vízkészletek védelme kiterjed az 
üzemelő, a tartalék és a távlati hasznosításra kijelölt vízbázisokra egyaránt. 

2.11.8. Az ivóvízbázisok védelmének fejlesztése alapfeltétel a szolgáltatott víz megfelelő 
minőségének biztosításához. Felszíni ivóvíztározók esetében a védelmi célú 
előírásokat célszerű kiterjeszteni az egész vízgyűjtő területre. 

 
2.12. FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETE 
 
2.12.1. A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területén alkalmazni kell a felszíni 

vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormány 
rendelet szerinti előírásokat. A települések rendezési terveit és helyi építési 
szabályzatát a 221/2004. (VII.21.) Kormány rendelet szerint elkészített vízgyűjtő-
gazdálkodási tervekkel összhangban kell elkészíteni. 

2. 12.2. Az övezet területén új beépítésre szánt terület kijelölése csak a keletkező 
szennyvizek megfelelő kezelése – területről elvezetése, vagy területen belüli 
megfelelő tisztítása esetén lehetséges. 

2. 12.3. Az övezet területén a települések csatornahálózatának – a Nemzeti Települési 
Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő 
szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II.27.) Korm. 
rendelet szerinti gazdaságossági határig történő - kiépítését támogatni kell, illetve az 
egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területeken a szennyvíz egyedi kezeléséről és 
ártalommentes elhelyezéséről a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet előírásai szerint gondoskodni 
szükséges. A csatornahálózattal ellátott területeken a hálózatra történő rákötést az 
építés feltételeként szükséges meghatározni. Amennyiben a kibocsátó a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, úgy a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. tv. talajterhelési díjjal kapcsolatos rendelkezései szerint kell 
eljárni. Az övezet területén a szennyvíztisztító telepek III. tisztítási fokozatú 
kiépítését támogatni kell, illetve be kell tartani a területileg illetékes 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által a tisztított 
szennyvíz egyes paramétereire előírt konkrét kibocsátási határértékeket. 

2. 12.4. A vízgyűjtő területen csak olyan mező- és erdőgazdálkodás, illetve csak olyan 
mezőgazdasági létesítmények kialakítása ösztönözhető, amelyek a vízfolyások, 
tavak vízminőségét károsan nem befolyásolják. Új hígtrágyás állattartó telep 
kialakítása nem támogatandó. 

2. 12.5. A vízgyűjtő terület vízfolyásainak, állóvizeinek (holtágainak) még meglévő 
természetes partszakaszait, a vizeket kísérő természetes és természetközeli 
élőhelyeket meg kell őrizni. 

2. 12.6. A vízgyűjtő területen a belterületi csapadékvíz-elvezetést, tisztítását hordalékfogóval 
és elhelyezését meg kell oldani. (lsd. előző fejezet ajánlását). 
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2.13. ÁSVÁNYI NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁSI TERÜLET 
 
2.13.1. Az ásványi nyersanyag gazdálkodási terület településrendezési tervi kijelölése során 

figyelembe kell venni, hogy külszíni művelésű bányatelek csak a magterület, 
ökológiai folyosó övezetén, valamint világörökségi és világörökség-várományos 
területen kívül jelölhető ki. 

2.13.2. Amennyiben az övezet területén új bánya nyitását, vagy meglévő bánya bővítését 
tervezik új telkek bevonásával, úgy az érintett telkeket beépítésre nem szánt 
különleges területbe javasolt besorolni. 

 
2.14. EGYÜTT TERVEZHETŐ TÉRSÉGEK 
 
2.14.1. Az övezetben – közös integrált térségfejlesztési stratégia keretében – javasolt 

összehangolni a tervezett lakó- gazdasági célú területkínálatokat a túlkínálat 
elkerülése érdekében. Új beépítésre szánt terület kijelölésének szükségességét az 
övezet összes kínálatának figyelembevételével javasolt indokolni a 
településrendezési tervek alátámasztó munkarészében. 

2.14.2. Az övezet területén a meglévő településtestek megújítását-minőségi fejlesztését, 
intenzitásának növelését javasolt támogatni az új beépítésre szánt területek 
burjánzásával szemben. Ha meglévő belterületen végképp nincs lehetőség a 
szuburbanizációs illetve kertvárosias lakóterületi igények kielégítésére, a borvidéki 
táj megőrzését akkor is elsőrendű érdeknek indokolt tekinteni és a területigények 
kielégítésére más, tájképi szempontból kevésbé érzékeny alternatívát felkínálni. 

2.14.3. Aktív, életszerű városellátó (rekreáció, városellátó mezőgazdasági kultúrák, 
zöldfelületi rendszerek, erdősítés stb.) területhasználat-kínálati alternatívák 
biztosításával szükséges megelőzni a települések, településrészek összenövését. 

2.14.4.    Indokolt térségi szinten összehangolt fejlesztési stratégiát kidolgozni a térség 
holtágainak és erdős területeinek rekreációs-turisztikai hasznosítására és ennek 
megvalósítása érdekében a településrendezési eszközöket is összehangolni. Javasolt 
a holtágak menti turisztikai kínálatok és a települések kulturális kínálatai közötti 
kerékpáros kapcsolatok fejlesztésének prioritást adni, ezzel is a különféle turisztikai 
desztinációk közötti szinergiát erősíteni. 

2.14.5. Javasolt, hogy a szekszárdi településegyüttes várostérségi települései alakítsanak ki 
közös stratégiát a területi kínálatok szabályozására, a várható területi folyamatok 
kézbentartására, a racionális terület kínálat kialakítására, a természet és a környezet 
védelmére. 

 
2.15. KIEMELT FONTOSSÁGÚ MEGLÉVŐ HONVÉDELMI TERÜLET, 
HONVÉDELMI TERÜLET  
 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület, honvédelmi terület környezetében 
indokolt esetben a vonatkozó ágazati előírásoknak megfelelően védőövezet, szükség 
esetén területhasználati korlátozás jelölhető ki a településrendezési tervekben.  

 
2.16. TÉRSÉGI KOMPLEX TÁJREHABILITÁCIÓT IGÉNYLŐ TERÜLET 
 
2.16.1. A területek újrahasznosítása, tájrendezése előtt ökológiai értékvizsgálatot javasolt 

készíteni, hogy a roncsolt területen kialakultak-e védelemre érdemes élőhelyek. 
2.16.2   Településrendezési tervek készítésekor, az érintett tájsebek területfelhasználásának 

meghatározásakor javasolt figyelembe venni a tájrendezési tervet, ugyanakkor eltérő 
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települési érdek esetén célszerű egyeztetést kezdeményezni a tájrendezés céljáról, 
annak módosításáról.  

2.16.3. Olyan felhagyott bányaudvar, bányagödör, meddőhányó, amelyen természetes 
élőhely kialakult, vagy védett élőlények populációi telepedtek meg, csak a 
természetvédelmi hatóság egyetértésével és a védett természeti értékek háborítása 
nélkül rekultiválható. 

2.16.4. A magterületen, ökológiai folyosókban lévő roncsolt területek esetében az 
újrahasznosítás során az ökológia, a táj- és természetvédelem prioritását célszerű 
biztosítani. 

2.16.5. Ha a védett természeti értékek lehetővé teszik, akkor a magterületeken, 
tájképvédelmi övezetben a táj- és természetvédelem mellett az ökoturisztikai 
hasznosítás, a szabadtéri sportolás, erdősítés lehet az újrahasznosítás célja. 

2.16.6. Ha a területen védett természeti értékek nem találhatók, akkor az újrahasznosítás 
célja erdősítés, turisztikai célú hasznosítás, sportolási célú hasznosítás, bemutatási-
ismeretterjesztési célú hasznosítás egyaránt lehet. 

2.16.7. A bányatavak rendezése során a többcélú hasznosítás (természetvédelem-ökológia, 
turizmus, horgászat, vízisportok) térségi szintű összehangolt feltételeinek 
biztosítására kell törekedni. Ennek során a bányatavak hasznosításával kapcsolatos 
jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII.23.) Korm. rendelet előírásai 
szerint szükséges eljárni. 

2.16.8. A roncsolt területek, tájsebek rehabilitálása során hangsúlyt kell helyezni a 
zöldfelületek létesítésére. 

 
2.17. NAGYVÍZI MEDER 
 
2.17.1. Az övezet területén alkalmazni kell a nagyvízi medrek, parti sávok, fakadó vizek 

által veszélyeztetett területek használatáról szóló 21/2006. (I.31.) Kormány rendelet 
előírásait. 

2.17.2. A szabályozási tervekben olyan területhasználat kijelölése javasolt (pl. korlátozott 
mezőgazdasági terület), mely az árvízi védekezés és természetvédelem kiemelt 
szempontjaival összhangban lehetőséget teremt a terület többcélú (mező-, hal,- erdő-
, gyep-, vadgazdálkodás, ártéri tájgazdálkodás) hasznosítására is. 

2.17.3. Vizsgálni javasolt a terület turisztikai potenciáljának lehetőségeit. Amennyiben az 
árvízvédelem, valamint a természetvédelem követelményeibe és más 
jogszabályokba nem ütközik, akkor a szabályozási tervekben célszerű lehetővé tenni 
a vizekkel összefüggő, közösségi, rekreációs célú építmények (pl. sporthajó kikötők) 
elhelyezését.  

2.17.4. Az árvíz levonulásának biztosítása érdekében nagyvízi meder területén új beépítésre 
szánt területek nem jelölhetők ki, meglévő beépített területeket beépítésre nem szánt 
területként javasolt szabályozni. 

2.17.5. A nagyvízi meder területén lévő természetközeli és természetes élőhelyek védelmét 
a településrendezés eszközeivel is meg kell erősíteni. 

2.17.6. Az övezet területén a vízminőség-védelem érdekében a vegyszerhasználatot 
korlátozni kell. 

 
2.18. FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLETE 
 
2.18.1. A földtani veszélyforrás által érintett települések rendezési terveiben a földtani 

veszélyforrás konkrét területét az illetékes államigazgatási szerv adatszolgáltatása 
alapján veszélyforrás tipusonként külön célszerű kijelölni és a területekre vonatkozó 
építési korlátozásokat és feltételeket meghatározni. 
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2.18.2. Földtani veszélyforrással érintett területen célszerű kerülni új beépítésre szánt terület 
kijelölését. E területeket olyan területfelhasználásba javasolt besorolni, mely 
mérsékli a földmozgás kialakulásának lehetőségét. Az övezet területén fontos feladat 
a felszín növényborítottságának megőrzése és növelése, valamint a csúszás-
veszélyeztetettség fokozódásával járó beavatkozások korlátozása. 

2.18.3 A lehatárolt területeken a területfelhasználás és a területhasználat szabályainak 
meghatározásánál a csúszásveszély elhárítására fokozott figyelmet javasolt fordítani. 
Az alkalmazott tervi megoldásokat a településrendezési tervekben javasolt 
figyelembe venni. 

 
2.19. VÍZERÓZIÓNAK KITETT TERÜLET ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK 
 
2.19.1. A településrendezési tervekben lehatárolt, vízerózióval érintett területeken lévő 

erdőket csak erdőterület területfelhasználási egységbe javasolt besorolni. 
2.19.2. A 12%-nál meredekebb lejtőkön elhelyezkedő szántóföldek, ültetvények esetén 

célszerű a talaj teljes felszínének állandó növényborítottságát lehetővé tevő 
területfelhasználás meghatározása, esetleg művelési ági átsorolásra (pl. legelő, gyep, 
erdő).  

2.19.3.  A vízerózió által érintett területeken lévő földutak, vízelvezető árkok rendszeres 
évenkénti karbantartására kell ösztönözni a települési önkormányzatokat, érintett 
földtulajdonosokat, gazdálkodókat. 

2.19.4. A településrendezési tervekben olyan területhasználati módok és műszaki 
megoldások javaslatának beépítése, illetve azok alkalmazása javasolt, amelyek 
csökkentik a lefolyási tényezőt. 

 
2.20. SZÉLERÓZIÓNAK KITETT TERÜLET ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK 
 
2.20.1. A deflációs terület hosszának csökkentése érdekében a szabályozási tervekben és a 

fejlesztések során kiemelt figyelmet kell fordítani a dűlőutak menti fásításra, illetve 
az egykori fasorok, mezővédő erdősávok újbóli felújításának lehetőségére, valamint 
az egyben művelt mezőgazdasági terület méretének maximalizálására (max. 50 ha). 

2.20.2. Amennyiben a deflációra érzékeny talaj minősége kedvezőtlen, úgy a település 
adottságainak függvényében javasolt megvizsgálni az érintett terület erdőterületbe, 
vagy korlátozott mezőgazdasági területbe (legelő, kaszáló) történő besorolhatóságát, 
és így a művelési ág változás elősegítését. 

 
2.21. RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET ÖVEZETE 
 
2.21.1 A rendszeresen belvízjárta területek övezetének mély fekvésű állandó vagy 

időszakos vízborítású területeit vízgazdálkodási területként, természetközeli 
területként, korlátozott használatú mezőgazdasági területként, vagy erdőterületként 
célszerű szabályozni a helyi viszonyoknak megfelelően. A településrendezési 
tervekben a mélyen fekvő, lefolyástalan területeket javasolt lehatárolni és 
meghatározni a beépítésükre vonatkozó feltételeket, előírásokat. A belvízzel érintett 
területek beépítésére a 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet előírásait célszerű alkalmazni 

 
SAJÁTOS MEGYEI TÉRSÉGEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK 
2.22. A GAZDASÁGFEJLESZTÉS TÉRSÉGEI ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ 
KÖZPONTJAI 
 
Általános ajánlások 
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2.22.1. Gazdaságfejlesztés kiemelt térségei és térségi jelentőségű központjai alatt a termelő-
feldolgozó és logisztikai típusú tevékenységek fejlesztése szempontjából kiemelt 
térségek értendők. A turizmushoz kapcsolódó gazdasági tevékenységek kiemelt 
térségei és térségi jelentőségű központjai külön kerülnek lehatárolásra. A 
gazdaságfejlesztés kiemelt térségei és térségi jelentőségű központjai az alábbiak: 
 minősített ipari park 
 minősített meglévő és tervezett intermodális logisztikai szolgáltató központ 
 regionális alközpont 
 megyei alközpont 
 meglévő és tervezett térségi jelentőségű gazdasági központ-városok, 

településegyüttesek  
 gazdaságfejlesztési térségek, azon belül: 

– Dombóvár-Kaposvár urbanizációs tengely 
– Duna menti urbanizációs tengely. 

2.22.2. A megye területén új ipari park létesítése nem indokolt, a meglévők minőségi 
fejlesztését és betelepülését javasolt támogatni. Elsősorban a már meglévő gazdasági 
területek továbbfejlesztésével, korszerűsítésével célszerű az új fejlesztési igényeket 
kielégíteni. Zöldmezős fejlesztéseket csak ezek telítődése után javasolt támogatni.   

 
Urbanizációs tengelyek   
2.22.3.  Javasolt, hogy az urbanizációs tengelyek települései hangolják össze fejlesztési 

stratégiáikat és településszerkezeti terveiket az együtt tervezhető térségekre 
megfogalmazott ajánlásokkal azonos módon.   

2.22.4.  Indokolt és javasolt az urbanizációs tengelyek települései területén az új gazdasági 
területeket koncentráltan, a már meglévő gazdasági területek szomszédságában, 
kompakt módon kialakítani.  Új területek kijelölése a térség területén csak akkor 
indokolt, ha a meglévők már legalább 50 %-os telítettségűek és folyamatos a 
befektetői érdeklődés. Célszerű törekedni a barnamezős területek újrahasznosítására, 
új zöldmezős területek kijelölése helyett.  

2.22.5. Új lakóterületek kialakítását javasolt elsősorban a városokban, másodsorban az 
urbanizációs tengelyek vasúttal is elérhető településein, a vasútállomások „10-15 
perces” (gyalogos-kerékpáros, szükség esetén autós) vonzáskörzetében ösztönözni. 

2.22.6 A Duna menti térség településeinek fejlesztése során a tájképi értékek megőrzése 
kiemelt feladat a térség turisztikai felértékelődésének alapvető feltételeként. A 
tájképvédelem fontos eleme a térségben a a Dona menti, a 6-os főút és az M6-os 
gyorsforgalmi út menti feltárulás értékeinek megőrzése, a hídfők térségének 
rendezettsége, a Dunához közeli belterületek településképének, településperemek 
rendezettsége.  

 
A megye gazdaságának alközpontjai 
2.22.7. A megyei alközpontok kistérségi jelentőségű gazdasági-munkerőpiaci szerepének 

megerősítésére megyei szinten is kiemelt figyelmet fordítani, a városok megyei 
jelentőségű szervező, munkaerő-piaci befogadó és tőkevonzó illetve 
népességmegtartó képességét erősítő fejlesztéseket megyei szinten is támogatni és a 
településrendezési tervben ennek feltételeit biztosítani. 

 
A gazdaságfejlesztés egyéb térségi jelentőségű gazdasági központ városai és 

településegyüttesei  
2.22.8. Azokon a településeken (kisebb gazdasági központokban), ahol a természet- és 

tájképvédelem, illetve a turizmusfejlesztés meghatározó jelentőségű, a gazdasági 
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célú építési tevékenységet speciális településkép-védelmi, tájba illesztési, tájkép-
védelmi előírásokhoz javasolt kötni. 

2.22.9.  A gazdaságfejlesztés egyéb térségi jelentőségű központja és településegyüttesei 
gazdasági területkínálatának tervezését ajánlott egymással és a megyei 
alközpontokéval is összehangolni és a kereslet-kínálat közös monitorozásának 
intézményrendszerét kialakítani a kontra-produktív verseny, a fenntarthatatlan 
túlkínálat és fölösleges infrastruktúra-kapacitások kiépülésének elkerülése 
érdekében.  

2.22.10. Nagyobb foglalkoztatóknak a településegyüttesek kistérségi központ funkciót is 
ellátó, közlekedési csomóponti helyzetű városaiban indokolt területet biztosítani, 
míg a többi településén inkább a helyi piacra termelő kisvállalkozások kisebb telkek 
iránti igényét indokolt kielégíteni. 

 
2.23. A TURIZMUSFEJLESZTÉS MAGTERÜLETEI ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ 
KÖZPONTJAI 
 
2.23.1 A turizmusfejlesztés magterületei és térségi központjai sajátos megyei térségbe azok 

a térségek és települések tartoznak, amelyek a természeti adottságok és a turisztikai 
szolgáltatások kínálata szempontjából és az ebből származó lehetséges 
jövedelemtermelés alapján legalább regionális jelentőséggel bírnak, vagy ilyenné 
fejlesztendők. A turizmusfejlesztés magterületei és térségi központjai sajátos megyei 
térségbe az alábbi térségek, továbbá a térképi mellékleten jelölt települések 
tartoznak: 
a. Duna mente:  1/ Dunaföldvár, Paks, Tolna, + Tolnai borvidék észak-keleti 

területei 
2/ Szekszárd és borvidéke, Gemenc, Fadd-Dombori, + Tolnai 
borvidék déli (Völgység) területei 

b. Kapos-völgy: Dombóvár, Tamási, Hőgyész, Gyulaji erdő, Tolnai borvidék + 
Tolnai borvidék észak-nyugati területei 

2.23.2 A szálláskínálatot kialakítani, illetve bővíteni elsősorban a meg lévő kultúrtörténeti 
értéket képviselő épületekben, azok korszerűsítésével, meglévő szálláshelyek 
minőségi fejlesztésével, illetve meg lévő belterületi településrészeken, azok 
értékeinek megőrzésével, érvényre juttatásával indokolt növelni.  

2.23.3 Új üdülőházas üdülőterületek kialakítása elsősorban termál- illetve gyógyfürdők, és 
tavak-víztározók térségében javasolt, és csak akkor indokolt, ha a kereslet a kínálatot 
tartósan meghaladta. A területek kijelölésénél a természet- és tájvédelem, illetve a 
településkép (sziluett) védelem szempontjait kiemelten javasolt figyelembe venni az 
új beépítésre szánt területek kijelölésénél. Új hétvégi házas üdülőterületek kijelölése 
nem indokolt.  

2.23.4 A táj- és természetvédelmi területek térségébe tartozó települések számára a térség 
természeti-táji értékeihez kötődő, azok megőrzését előmozdító komplex 
tájgazdálkodás és biogazdálkodás fejlesztése ajánlott, amely egyúttal az ökoturizmus 
és a szelíd turizmus számára is megfelelő környezetet biztosít.  

2.23.5  A turizmusfejlesztés magterületein belül a települések között javasolt egységes 
(összehangolt) kerékpárosút-arculat (burkolat, tájékoztatótáblák, növénykiültetés 
stb.), egységes bakancsos túra pihenőhelyek és tájékozató rendszer kialakítása. 
Javasolt továbbá a vízi- és kerékpáros turizmus helyi bázisainak közös építészeti 
arculati tervezése, a kínálat összehangolása. 

2.23.6 Az épített örökség valamint a népi hagyományőrzés térségi jelentőségű 
központjaiban kiemelten támogatandó a településközpontok rehabilitációja és 
javasolt helyi értékvédelmi rendelet megalkotása (ahol még nincs ilyen), 
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hozzákapcsolódó értékvédelmi alap létrehozása. Kiemelten támogatandó továbbá a 
rendezvényekkel érintett helyszínek környezeti minőségének, felszereltségének, 
turisztikai vonzerejének fejlesztése, megközelíthetőségi feltételeinek, az elérés 
komfortjának javítása (parkolás, kerékpáros, tömegközlekedési-gyalogos 
elérhetőség). 

 
2.24. Térségi jelentőségű építészeti örökség területei 
 
2.24.1 A sajátos megyei térség területébe azok a települések tartoznak, amelyeket a megyei 

terv nem ábrázolhat történeti településként, ugyanakkor a kialakult történelmi 
szerkezet, településmag (védendő szerkezetű települések), vagy az építészeti értékek 
(műemlékek) sűrűsödése (térségi jelentőségű kulturális örökségvédelmi területek) 
indokolja az adott település egy részének, vagy egészének térségi szintű védelmét. 

2.24.2 Az érintett településeken javasolt lehatárolni a településkép-védelmi területet (helyi 
értékvédelmi terület) és a történeti települések övezetére vonatkozó előírásokat, 
ajánlásokat javasolt alkalmazni. 

2.24.3 A térségi jelentőségű kulturális örökségvédelmi területekkel érintett településeken a 
településkép-védelmi terület lehatárolása során kiemelt figyelmet kell fordítani az 
országos védelem alatt álló értékekre is. 

 
2.25. NATURA 2000 VÉDELMI TERÜLETEK 
 
A Natura 2000 területeken az OTrT ökológiai hálózatra vonatkozó szabályaival, továbbá a 
magterületekre, ökológiai folyosóra, tájképvédelmi övezetekre vonatkozó ajánlásokkal 
összhangban lévő, és a Natura 2000 területek védelmi céljaival összhangban lévő építmények 
létesíthetők, illetve tevékenységek folytathatók. 
 
2.26. MAGAS TERMÉSZETI ÉRTÉKŰ TERÜLETEK 
 
A kiemelten fontos érzékeny természeti területek által érintett településeken kijelölt Magas 
Természeti Értékű Területi egységeken támogatni kell olyan természetkímélő gazdálkodási 
módok megőrzését, fenntartását, bevezetését, amelyek támogatással ösztönzött, önként vállalt 
korlátozások révén biztosíthatják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a tájképi és 
kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését. 
 
2.27. NITRÁTÉRZÉKENY TERÜLETEK 

  
A megyei térségi fejlesztési koncepciókat, programokat és a településfejlesztési koncepciókat, 
rendezési terveket a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről 
szóló 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet szerint az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet által 
meghatározott cselekvési programban foglaltakkal összhangban célszerű kidolgozni. 
 
2.28. SZÉLERŐMŰ ELHELYEZÉSÉHEZ VIZSGÁLAT ALÁ VONHATÓ TERÜLET  
 
A szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható területen szélerőmű, szélerőműpark 
létesítése 
a. védett természeti területen,  
b. natura 2000 területen, 
c. magterületen, ökológiai folyosóban és pufferterületen, 
d. erdőterületen, 
e. országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi területen  
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f. világörökségi területen, történeti település településkép-védelmi területén, 
g. repülőtér és műszaki infrastruktúra hálózatok védőtávolságán belül, 
h. települési terület zajvédelmét biztosító védőtávolságon belül  
nem javasolt. 
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3. számú melléklet 
 

 
1. A gazdaságfejlesztés térségei és térségi jelentőségű központjai 
 
2. A turizmusfejlesztés magterületei és térségi jelentőségű központjai 
 
3. Térségi jelentőségű építészeti örökség területei 
 
4. Natura 2000 területek 
 
5. Magas Természeti Értékű Terület 
 
6. Nitrátérzékeny terület 
 
7. Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület 
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
3/2012. (II. 17.) közgyűlési határozatának mellékletei 

 
 

1. számú melléklet 
 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal  
Alapító okiratának módosításáról 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1) Az Alapító okirat bevezető részének első bekezdése helyébe az alábbi 
bekezdés lép: 
„A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei 
Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, illetve a 76. §-a alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a 
Megyei Önkormányzat és szervei működésével, közfeladatai ellátásával, a 
jogszabályokban foglalt államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a megyei önkormányzat 
gazdálkodásának végrehajtó szerveként Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervet alapít.” 

  
2) Az Alapító okirat 6. Alaptevékenysége pontja első bekezdésként az 

alábbiakkal egészül ki: 
„Államháztartási szakágazati besorolása:” 
 

3) Az Alapító okirat 6. Alaptevékenysége pontjából a következő tevékenységek 
törlésre kerülnek: 
„841125-1 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
552001-1 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200-1 Ingatlankezelés 
811000-1 Építményüzemeltetése 
841401-1Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 
842152-1 Nemzetközi oktatási együttműködés 
842153-1 Nemzetközi kulturális együttműködés 
842155-1 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai 
842206-1 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) 
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
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852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

853111-1 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9-12/13. évfolyam) 
853113-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9-12/13. évfolyam) 
853121-1 Nappali rendszerű, szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9-10. évfolyam) 
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

855921-1  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

855922-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

855923-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 
856013-1 Fejlesztő felkészítés 
856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
861001-1 Fekvőbetegek aktív ellátása 
861002-1 Fekvőbetegek krónikus ellátása 
862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
862212-1 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
862213-1 Járóbetegek gyógyító gondozása 
872001-1 Pszichiátriai betegek tartós ellátása 
872002-1 Szenvedélybetegek tartós ellátása 
872006-1 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása 
873011-1 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873013-1 Demens betegek bentlakásos ellátása 
873019-1 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása (emeltszintű 

ellátás) 
873021-1 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
873023-1 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 
873024-1 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 
879012-1 Gyermekotthoni ellátás 
879013-1 Speciális gyermekotthoni ellátás 
879014-1 Különleges gyermekotthoni ellátás 
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879016-1 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 
889206-1 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
890214-1 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 
890216-1 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 

támogatásuk 
890222-1 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 

támogatásuk 
890431-1 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 
890432-1 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 
900113-1 Kőszínházak tevékenysége 
900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910123-1 Könyvtári szolgáltatások 
910131-1 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202-1 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931203-1 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205-1 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása 
931301-1 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
931302-1 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) 

tevékenysége és támogatása 
931901-1 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének 

támogatása 
949900-1 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.” 

 
  

4) Az Alapító okirat 6. pontjában a 841126 szakfeladat elnevezése 
„Önkormányzatok és társulások általános végrehajtási igazgatási 
tevékenysége” elnevezésre módosul.  

 
5) Az Alapító okirat 11. pont „Gazdálkodási jogköre szerinti besorolása” 

megnevezése „Gazdálkodási besorolása” megnevezésre módosul. 
 
6) Az Alapító okirat 14. Egyéb rendelkezések pontjának utolsó bekezdése 

törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a következő új bekezdéssel egészül ki: 
„A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat,  
a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is.” 

 
7) Az Alapító okirat módosítása 2012. március 16-án lép hatályba. 
 
 
Szekszárd, 2012. február 17. 
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dr. Puskás Imre                                                     dr. Bartos Georgina 
a Közgyűlés elnöke                                                 megyei főjegyző 

 
 
 
Záradék: 
 
Az Alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése        
…/2012. (II. 17.) kgy. határozatával 2012. március 16-ai hatállyal jóváhagyta. 
 
                                                                                    dr. Bartos Georgina 
                                                                                     megyei főjegyző 
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2. számú melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 

Bevezető 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei Közgyűlés a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, illetve a 
76. §-a alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a Megyei Önkormányzat és szervei 
működésével, közfeladatai ellátásával, a jogszabályokban foglalt államigazgatási 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására, a megyei önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező 
költségvetési szervet alapít. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
létrehozására vonatkozó dokumentum jogszabályokban rögzített tartalmi és formai 
elemeit az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

1. A költségvetési szerv neve: 
 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat (ok)): 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 80/2000. (X. 25.) kgy. határozata, 2000. október 
21-i hatállyal 
 

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal,  
7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
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5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

 
6. Alaptevékenysége: 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége (szakágazat) 
 
841112-1 Önkormányzati jogalkotás 
841114-1 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115-1 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtási igazgatási 

tevékenysége 
842160-1 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
 

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem 
folytat. 

 
8. Illetékessége (működési köre): 

 
Tolna megye 

 
9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 

 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 
 

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: 
 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
11. Gazdálkodási besorolása: 

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
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12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 
választási rendje: 
 
A megyei önkormányzati hivatalt a Közgyűlés elnöke irányítja, mint közhatalmi 
költségvetési szervet (mint igazgatási apparátust) a megyei főjegyző vezeti. 
A megyei közgyűlés elnökét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, – saját tagjai 
sorából- titkos szavazás útján választja a Közgyűlés megbízatásának 
időtartamára, illetve a Közgyűlés elnökének megbízatása az új közgyűlési 
elnök megválasztásáig tart. 
A megyei Közgyűlés a megyei főjegyzőt a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében, valamint a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében foglaltak 
alapján, határozatlan időre nevezi ki a jogszabályban rögzített pályázati 
eljárás és a szükséges képesítési követelmények figyelembe vételével. 

 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése: 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 
 

14. Egyéb rendelkezések: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az 1990. évi LXV. törvényben 
foglaltaknak megfelelően 1990. szeptember 30. napján jött létre, határozatlan 
időre. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, 
átalakításához, átszervezéséhez jogszabályi rendelkezés, vagy az alapító 
döntése szükséges, míg megszüntetését jogszabály mondhatja ki. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat a 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 
alapján az alapító okiratban rögzített közszolgáltatási feladatokat is elláthat. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat, 
a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is. 
 

 
Szekszárd, 2012. február …. 
 
 

dr. Puskás Imre                                       dr. Bartos Georgina 
               a Közgyűlés elnöke                                       megyei főjegyző 
 
Záradék: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2000. október 25-i 
ülésén a 80/2000. (X. 25.) kgy. határozatával, az első módosítását az 53/2004. (VI. 
30.) kgy. határozatával, a második módosítását a 20/2005. (IV. 19.) kgy. 
határozatával, a harmadik módosítását a 120/2006. (XII. 15.) kgy. határozatával, a 
negyedik módosítását a 135/2007. (XII. 21.) kgy. határozatával, az ötödik 
módosítását a 23/2009. (III. 27.) kgy. határozatával, a hatodik módosítását az 
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57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával, a hetedik módosítását a 44/2011. (IV. 28.) kgy. 
határozatával, a nyolcadik módosítását 2012. március 16-ai hatállyal fogadta el.  
 
Szekszárd, 2012. február …. 
 
 
                                                                                  dr. Bartos Georgina 
                                                                                     megyei főjegyző  
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
9/2012. (II. 17.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
 

Társulási megállapodás 
belső ellenőrzési feladatok ellátására 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13.; képviseletében: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke), mint Megbízó 
Önkormányzat, valamint  
 
Tolna Város Önkormányzata (székhelye: 7130 Tolna, Hősök tere 1.; 
képviseletében:  dr. Sümegi Zoltán polgármester), mint Megbízott Önkormányzat  
 
önkéntes és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a 
kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének c) pontjában foglalt jogukkal 
élve, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény 7.§-ának rendelkezései szerint társulási megállapodást kötnek a 
következő feltételekkel: 

 
1. A megállapodás célja és tárgya 

A Tolna Megyei Önkormányzat megbízza Tolna Város Önkormányzatát az Ötv. 
92. § (5) bekezdésében meghatározott belső ellenőrzési feladatok ellátásának 
biztosításával abból a célból, hogy a Tolna Megyei Önkormányzatnál és a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatalnál a belső ellenőrzési feladatok ellátása az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet előírásai szerint valósuljon meg. 

 
2. A megállapodás keretében ellátandó belső ellenőrzési feladatok 

részletezése 
 
a) A belső ellenőrzési feladatok ellátásának biztosítása magába foglalja a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbiakat: 

 
- Az ellenőrzött szervezet irányítási, belső kontroll és ellenőrzési 

eljárásainak rendszerszemléletű vizsgálata, javaslat fejlesztésükre. 
- A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek 

kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való 
megfelelésének vizsgálata és értékelése. 

- a Tolna Megyei Önkormányzat rendelkezésére álló erőforrásokkal való 
gazdálkodásának vizsgálata, az eszközök és források felhasználásának, 
valamint a vagyon megóvásának és gyarapításának ellenőrzése annak 
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érdekében, hogy ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, 
rendeltetésellenes felhasználásra. 

- A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint 
a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeit 
vizsgálva megállapítások és ajánlások megfogalmazása, valamint 
elemzések, értékelések készítése a megyei főjegyző részére a 
költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a 
folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső 
ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében. 

- A bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenység során 
szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzések, 
illetve informatikai rendszerellenőrzések végzése. 

- Az ellenőrzések megállapításai és javaslatai alapján készített intézkedési 
tervek végrehajtásának nyomon követése. 

- A belső ellenőrzések nyilvántartásának kialakítása és működtetése. 
- A nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által 

közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével a 
belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése és felülvizsgálata, amely az 
ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos részletes szabályozást tartalmazza. 

- A kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves tervek 
összeállítása. 

- Az éves ellenőrzési terv végrehajtása beleértve a soron kívüli 
ellenőrzéseket is. 

- Az ellenőrzéshez kapcsolódó adminisztratív feladatok, pl. a megbízólevél 
elkészítése, az ellenőrzés megkezdéséről szóló értesítés elkészítése és 
elküldése. 

- Az ellenőrzési jelentés lezárása és megküldése a vizsgált hivatali 
szervezeti egység részére. 

- A Tolna Megyei Önkormányzat éves ellenőrzési jelentésének 
összeállítása. 

- A megyei közgyűlésen, a közgyűlés bizottságainak ülésén való részvétel, 
amennyiben belső ellenőrzéssel kapcsolatos napirendi pont kerül 
megtárgyalásra. 

 
b) A belső ellenőrzési feladatok biztosítása kiterjed a Tolna Megyei 

Önkormányzatra és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalra egyaránt.  
 

3.  A feladat ellátásának módja 
 

A 2. pontban meghatározott belső ellenőrzési feladatok ellátásáról Megbízott 
Önkormányzat Tolna Város Polgármesteri Hivatalának független belső ellenőre 
útján gondoskodik. 
A feladatellátás keretében Megbízott Önkormányzat a munkáltatói jogkört 
gyakorló Tolna Város Jegyzője útján biztosítja, hogy 
 

- a független belső ellenőr a mindenkori jogszabályoknak megfelelő 
képesítéssel, gyakorlattal rendelkezzen és az előírt továbbképzéseken 
részt vegyen. 
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- a független belső ellenőr a Tolna Megyei Önkormányzat éves ellenőrzési 
tervében foglalt ütemezés szerint a 2. pontban foglalt feladatait 
elvégezze. 

- Tolna Város Polgármesteri Hivatalában a belső ellenőri feladatok 
ellátásához a megfelelő dologi, tárgyi, technikai feltételek rendelkezésre 
álljanak, azzal a kikötéssel, hogy e feltételeket a helyszíni ellenőrzések 
során a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köteles biztosítani. 

 
4. A megbízás időtartama 

 
A megbízás határozatlan időtartamra szól. A megbízás kezdő időpontja: 
2012.március 1. 
 

5. A feladatellátás finanszírozása 
 
Megbízó Önkormányzat az 1-2. pontban meghatározott feladatok ellátásáért 
évente 100 000,- Ft azaz százezer forint pénzügyi hozzájárulást fizet Megbízott 
Önkormányzatnak. Figyelemmel arra, hogy a megbízás magába foglalja a Tolna 
Megyei Önkormányzatnál 2012. évre ütemezett belső ellenőrzések egészét, 
ezért Megbízott Önkormányzat a 2012-es évre is a teljes éves pénzügyi 
hozzájárulásra jogosult.    
A pénzügyi hozzájáruláson felül e megállapodás alapján ellátott feladatokért 
egyéb díjat, költségtérítést Megbízó Önkormányzat nem fizet. 
 
Megbízó Önkormányzat az éves pénzügyi hozzájárulást egy összegben, 
legkésőbb tárgyév június 30-ig fizeti meg Megbízott Önkormányzat részére, 
annak …………………. –nél vezetett, ………………………………. számú 
bankszámlájára. 

 
A pénzügyi hozzájárulás összegét a felek évente – tárgyév február 15-ig – 
felülvizsgálják, és indokolt esetben jelen megállapodás módosításával 
megváltoztathatják. 
 
Megbízó Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzügyi 
hozzájárulás éves összegét tárgyévi költségvetési rendeletében előirányzatként 
biztosítja. 
 
A pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról Megbízott Önkormányzat a Tolna 
Megyei Önkormányzatra vonatkozó tárgyévi éves belső ellenőrzési jelentésben 
számol be.   
 

6. Eljárás a megbízás díjának nem teljesítése esetén 
 

A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a Megbízott Önkormányzat – 
polgármestere útján – írásban felszólítja a nem teljesítő Megbízó 
Önkormányzatot 15 napon belüli teljesítésre. A felszólítás sikertelensége 
esetén Megbízott Önkormányzat a felszólításban meghatározott fizetési 
határidőt követően jogosult inkasszó benyújtására a nem teljesítő 
önkormányzattal szemben. 
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7. A feladatellátás ellenőrzése 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a feladatellátás teljesítésének 
színvonalát Pénzügyi és Monitoring Bizottsága vagy más megbízott útján 
jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés időpontjáról Megbízott Önkormányzatot 
legalább 8 nappal előbb írásban értesíteni kell. 

 
8. Vitarendezés 

Megbízó és Megbízott Önkormányzat a jelen megállapodásból eredő vitás 
kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos 
módon rendezik. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes 
egyeztetés nem vezetett eredményre. 

 
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre az önkormányzatok 

társulásaira és együttműködésére, továbbá a helyi önkormányzatokra 
vonatkozó mindenkor hatályos törvényi rendelkezéseket kell megfelelően 
alkalmazni. 

 
10. A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2012. (…...) 

Kgy. határozatával, Tolna Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
…/2012.(…..) számú határozatával fogadta el. 
 

A felek a megállapodást elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólág írják alá. 

Szekszárd, 2012. február ….. 

 
……………………..………………….  ………………………………………. 
 Tolna Megyei Önkormányzat  Tolna Város Önkormányzata 
 Dr. Puskás Imre Dr. Sümegi Zoltán 
          a Közgyűlés Elnöke  polgármester 
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A Tolna Megyei Közgyűlés 
10/2012. (II. 17.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
 Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 75.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés e., pontjában 
foglalt jogkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésében 
foglaltakra – a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 

I. 
 

Általános rendelkezések 
 

A Hivatal megnevezése, címe, számlája 
 
1.) A Hivatal megnevezése: "Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal” ( a továbbiakban: 

Hivatal ) 
2.) A Hivatal székhelye:7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
3.) A Hivatal postacíme:7101  Pf.:82 
4.) A Hivatal honlapja: www.tolnamegye.hu 
5.) A Hivatal törzsszáma: 414005 
6.) A Hivatal számlavezetője: a Magyar Államkincstár 
7.) A Hivatal költségvetési elszámolási számlaszáma: 10046003-00319779 
 

A Hivatal jogállása, képviselete 
 

1.)  A Hivatal a Tolna Megyei Önkormányzat szerve, Alapító Okiratát a Közgyűlés 
2000. október 25-én 80/2000 (X.25.) Kgy. határozatával fogadta el. A Hivatal 
alapító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jelen SzMSz 3.számú melléklete. 

2.) A Hivatal a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi 
nyilvántartásban a 414005-000 törzskönyvi nyilvántartási számon szerepel. 

3.) A Hivatal gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. A Hivatalhoz önállóan működő költségvetési szerv nem 
kapcsolódik, illetve más, önállóan működő költségvetési szerv 
gazdálkodásának feladatellátása nincs a Hivatalhoz hozzárendelve. 

4.) A Hivatal jogi személy, általános képviseletét a megyei főjegyző látja el. 
5.) A Hivatal vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi jogkörébe gazdálkodó szerv 

nem tartozik. 
6.) Külső szervezet nem lát el a Hivatal részére gazdálkodási feladatokat. 
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A Hivatal tevékenysége 

 
1.) A Hivatal feladata: 

a.,   a Megyei Önkormányzat és szervei zavartalan működésének biztosítása, 
b., a Közgyűlés, a Bizottságok és a tisztségviselők döntései szakmai 
előkészítése, valamint e döntések végrehajtásának szervezése és 
ellenőrzése. 

2.) A Megyei Önkormányzat a Hivatal bevonásával látja el az európai unós 
pályázatok benyújtásával és az elnyert támogatások felhasználásával 
kapcsolatos feladatait. E tárgykörben a Hivatal szervezeti egységei közötti 
feladatmegosztást és a felelősség rendjét a Közgyűlés elnöke és a megyei 
főjegyző együttes utasításban szabályozza. 

3.) A Hivatal által ellátandó és a szakfeladat szerint (szakfeladat számmal és 
megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, valamint az alaptevékenységet 
meghatározó jogszabályok jegyzékét az SzMSz 3.számú mellékletét képező 
Alapító Okirat rögzíti. 

4.) Az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységek, feladatok forrásait, a 
költségvetés végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, feltételeket a 
Tolna Megyei Önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete 
tartalmazza. 

 
II. 

 
A Hivatal irányítása és vezetése 

 
1.) A Hivatal irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
2.) A Közgyűlés elnöke – akadályoztatása esetén foglalkoztatási jogviszonyban 

álló alelnöke – a Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati 
jogkörében irányítja a Hivatalt. Önkormányzati, valamint államigazgatási 
feladat- és hatásköreit a Hivatal közreműködésével látja el. Az elnöki irányítás 
jogosítványait és formáit a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet vonatkozó 
rendelkezései tartalmazzák. 

3.) A Közgyűlés elnökének helyettesítésére, munkájának segítésére 
megválasztott alelnökök az elnök irányításával látják el feladataikat. Az 
alelnökök a feladatmegosztásnak megfelelően igényelhetik a Hivatal érintett 
szervezeti egységei közreműködését az önkormányzati ügyek előkészítése és 
végrehajtása során. 

4.) A Hivatal vezetője a megyei főjegyző, aki összehangolja és szervezi a Hivatal 
munkáját, amelyért szakmailag felelős, továbbá képviseli a Hivatalt. A megyei 
főjegyző részletes feladat-és hatásköreit a Tolna Megyei Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati 
rendelet vonatkozó rendelkezései tartalmazzák. 

5.) A megyei főjegyzőt – távollétében, valamint akadályoztatása esetén – a 
megyei aljegyző helyettesíti. A megyei aljegyző feladatait önálló 
munkakörben, vagy osztály vezetésével együtt is elláthatja. 
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III. 
 

A Hivatal szervezete  
 

 
1.) A hivatal engedélyezett létszáma: 20 fő, amely 2 fő politikai tanácsadót is 

magában foglalja. 
2.) A megyei főjegyző vonatkozásában a kinevezés, a felmentés, az 

összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik,míg az egyéb 
munkáltatói jogokat a Közgyűlés elnöke gyakorolja. 

3.) A Hivatal közszolgálati alkalmazottait – a politikai tanácsadók kivételével – a 
megyei főjegyző nevezi ki és gyakorolja velük szemben a munkáltatói jogokat 
azzal a korlátozással, hogy 
a., kinevezéshez, felmentéshez, 
b., a vezetői megbízáshoz, illetve annak visszavonásához, valamint, 
c., jutalmazáshoz a Közgyűlés elnöke által külön elnöki utasításban 
meghatározott körben a Közgyűlés elnökének egyetértése szükséges. 

4.) A megyei aljegyző vonatkozásában a munkáltatói jogokat a Közgyűlés, míg az 
egyéb munkáltatói jogokat a megyei főjegyző gyakorolja. 

5.) A Hivatal politikai tanácsadói ( Elnöki Kabinet tagjai ) felett a munkáltatói 
jogokat a Közgyűlés elnöke gyakorolja. 

6.) A megyei főjegyző a 7.) pontban felsorolt szervezeti egységek vezetőire 
ruházza át az alábbi munkáltatói jogokat közvetlen beosztottaik tekintetében: 
a.,3 napot meg nem haladó szabadság engedélyezése, 
b.,a megyén belüli kiküldetés engedélyezése, 
c.,teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok. 

7.) Az egységes Hivatal az alábbi belső szervezeti tagozódású: 
a.,Jogi és Területfejlesztési Osztály, 
b.,Pénzügyi Osztály, 
c.,Elnöki Kabinet. 
A Hivatal belső szervezeti egységei nem jogi személyek. 

8.) Az osztályokat - a Közgyűlés elnöke egyetértésével - a megyei főjegyző által 
kinevezett osztályvezetők vezetik.  

9.) A Jogi és Területfejlesztési Osztályt a megyei aljegyző vezeti. Az aljegyzőt a 
Jogi és Területfejlesztési Osztályon dolgozó beosztottak tekintetében 
megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, melyek az 
osztályvezetőt az osztályukon dolgozó alkalmazottak vonatkozásában 
megilletik illetőleg terhelik. 

10.)A megyei főjegyző a jogszabályi feltételeknek megfelelő köztisztviselőknek  
szakmai tanácsadói, szakmai főtanácsadói címet adományozhat, összesen  2 fő 
részére. 
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IV. 

 
A Hivatal belső szervezeti egységeinek személyi állománya 

 
Az osztályvezetők 

 
1.) Az osztály - mint a hivatal belső szervezeti egysége - élén osztályvezető áll, aki 

gondoskodik az osztály hatáskörébe tartozó feladatok színvonalas szakmai 
ellátásáról. 

 
2.) Az osztályvezető főbb feladatai: 
 

a.,meghatározza, ellenőrzi és felügyeli az irányítása alá tartozó közszolgálati 
alkalmazottak munkáját,  

b.,munkaköri leírásba foglalja beosztottai feladatait, gondoskodik annak 
naprakészségéről,  

c.,beszámol a Közgyűlés elnökének, alelnökeinek, a főjegyzőnek az osztály 
munkájáról,  

d.,részt vesz a Közgyűléseken, valamint vezetői értekezleteken, 
e.,szükség szerint munkamegbeszélést tart az osztály alkalmazottai részére,  
f.,ügyintézőre szignálja az osztályra érkező ügyiratokat,  
g.,gyakorolja a ráruházott aláírási jogkört,  
h.,javaslatot tesz beosztottai kinevezési, felmentési, áthelyezési, jutalmazási, 

kitüntetési, fegyelmi és kártérítési ügyében, 
i.,közreműködik az osztály megfelelő személyi és tárgyi feltételeinek kialakításában, 
j.,együttműködik a hivatal más szervezeti egységeivel,  
k., egyetértés esetén szignójával ellátja az osztály által készített, a tisztségviselők 

és a megyei főjegyző kiadmányozási jogkörébe tartozó iratok, szakmai 
munkaanyagok tervezeteit, 

l., gondoskodik az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi CX. 
törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján a Megyei Önkormányzatot és a 
Hivatalt érintő, feladatköréhez tartozó közérdekű adatok és információk honlapon, 
illetve az írott és elektronikus sajtóban történő megjelenítéséhez szükséges 
adatok összegyűjtéséről és azok aktualizálásáról. 

 
Ügyintézők 

 
1.) Az ügyintézők feladata a mindenkori munkaköri leírásukban foglaltaknak 

megfelelően a Közgyűlés, a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző feladat-és 
hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, valamint a 
végrehajtás szervezése. 

2.) A kapott utasítások és határidők figyelembevételével az ügyintéző 
munkaterületén felelős a Hivatal állandó és időszakos feladatainak 
megvalósításáért. 
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Ügykezelők 

 
1.) Az ügykezelők a munkaköri leírásban részükre megállapított, illetve a vezetők 

által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, 
az ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzik. 

2.) Ellátják mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói 
jogkör gyakorlója megbízza. 

 
 

V. 
 

A hivatal szervezeti egységeinek feladatai 
 

Jogi és Területfejlesztési Osztály 
 
A Jogi és területfejlesztési Osztály feladatainak ellátásához rendelt munkakörök: elnöki 
titkárnő, alelnöki titkárnő, főjegyzői titkárnő, jogi ügyintéző, beruházási ügyintéző, 
területfejlesztési referens, külkapcsolati és környezetvédelmi referens, személyzeti 
referens, informatikus, megyei főépítész. 
 
Jogi és Szervezési feladatok: 
 

− A Közgyűlés üléseinek előkészítése, adminisztrációja, rendeletek és határozatok 
nyilvántartása. 

− A Közgyűlés és a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítése. 
− Rendelet-tervezetek előkészítése, rendeletek időszerűségének és 

hatályosultságának figyelemmel kísérése. 
− A Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs 

Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az 
előkészítő és végrehajtó tevékenységben. 

− Együttműködési megállapodások, társulások kialakításának előkészítése. 
− Eseti önkormányzati tájékoztató kiadványok szerkesztése, kiadása. 
− Tolna Megyei Önkormányzat Közlönyének szerkesztése. 
− Hivatali értekezletek adminisztrációjának ellátása. 
− Országgyűlési, helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati választások 

szervezése. 
− Országos és megyei népszavazás előkészítése, lebonyolítása. 
− Megyei közgyűlés hatáskörébe tartozó választással kapcsolatos feladatok 

ellátása. 
− A megyei önkormányzat szerződéseinek előkészítése. 
− Jogi képviselet ellátása. 
− Jogszabálytervezetek véleményezésének koordinálása.  
− A bírósági ülnökválasztások előkészítése. 
− Jogi segítségnyújtás a Közgyűlés tagjai részére. 
− A megyei címer, zászló használatával kapcsolatos engedélyezés előkészítése. 
− A közérdekű adatok megismerésével, az államháztartási információk 

körébe tartozó adatszolgáltatási, közzétételi, adatkezelési feladatok 
ellátásával kapcsolatban meghatározott feladatok ellátása. 
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− A Tolna Megyei Területi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az 
előkészítő és végrehajtó tevékenységben, 

− A területi nemzetiségi önkormányzatok Szervezeti és Működési 
Szabályzatainak előkészítése. 

− Ellátja a Megyei Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzéseivel kapcsolatos 
szakmai, jogi és koordinációs feladatokat. 

− A megyei Önkormányzatot érintő európai uniós és egyéb pályázatok figyelése. 
− Az önkormányzati pályázatokkal, beruházásokkal kapcsolatos feladatok 

ellátásának koordinálása. 
 
Titkársági feladatok: 
 

− A Közgyűlés tisztségviselői, valamint a megyei főjegyző tevékenységével 
kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. 

− A tisztségviselőkkel, a hivatal köztisztviselőivel kapcsolatos személyzeti 
munka. 

− Köztisztviselői, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos 
adminisztratív teendők ellátása. 

− A gépjárműpark működőképességének a közlekedési előírásoknak 
megfelelő biztosítása a tisztségviselők, a főjegyző, valamint a hivatali 
köztisztviselők munkavégzéséhez. 

− Hivatali értekezletek szervezése. 
 
Területfejlesztési, környezetvédelmi és informatikai feladatok: 
 

– A megye épített környezeti elemeinek alakításával és védelmével, továbbá 
a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása a megyei 
főépítész közreműködésével, 

– A megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési 
feladatai ellátását segítő előkészítő, végrehajtó tevékenység ellátása, 
összehangolása, az ezzel kapcsolatos testületi döntések szakmai 
szempontú előkészítése, 

– A korábban – területfejlesztési célú – támogatott, le nem zárt 
szerződésállomány kezelése, ellenőrzések lefolytatása, 

– A megyei építészeti és műemlékvédelmi érdekek képviselete a regionális 
és országos szervezeteknél, 

– Közreműködés a területi műszaki infrastruktúra-fejlesztés, - fenntartás és 
üzemeltetés koordinációs feladatainak ellátásában főként a közlekedés, a 
posta és távközlés, a vízgazdálkodás, szennyvízkezelés, az energiaellátás 
és a hulladékgazdálkodás területén. 

– A Hivatal tűz-, munka-, és balesetvédelmi feladatellátásának koordinálása, 
– Az önkormányzati informatikai feladatok ellátása, gondoskodás a 

számítógépek és számítógép-hálózatok üzemeltetéséről, karbantartásáról, 
a hardver- és szoftverfejlesztésekről és azok megfelelő működtetéséről. 

– Az internet-szolgáltatások és on-line adattartalmak elérésének biztosítása a 
jogosultak részére. 

– Az elektronikus információszabadságból és a közzétételi 
kötelezettségekből eredő informatikai feladatok ellátása. 
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– A nagysebességű, költséghatékony kormányzati 

adathálózat elérhetőségének biztosításával összefüggő műszaki és 
informatikai feladatok elvégzése. 

– A magyar minisztériumok és a közigazgatás intézményei, az állampolgárok 
közötti elektronikus kapcsolat, az elektronikus úton történő ügyintézés és 
tájékozódás körének bővítése. 

– A Képviselői Információs Rendszernek és a Megyei Közgyűlés 
szavazatszámláló rendszerének kezelésével, üzemeltetésével és 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzése. 

– Közreműködés a választásokhoz, népszavazásokhoz kapcsolódó informatikai 
feladatok ellátásában. 

– Területfejlesztéssel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása. 
– Területfejlesztési, környezetvédelmi-, és vidékfejlesztési célú pénzügyi 

támogatások, pályázatok előkészítése, véleményezése amennyiben a Tolna 
Megyei Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos. 

– Együttműködés a területfejlesztési, környezetvédelmi-, és vidékfejlesztési 
feladatokat ellátó szervezetekkel.  

– Terület-, vidék- és agrárfejlesztési koncepciók, programok előkészítésében való 
közreműködés, a közgyűlési előterjesztések szakmai előkészítése, valamint a 
programok végrehajtásának figyelemmel kísérése. 

– Közreműködés a Tolna Megyei Önkormányzat környezetvédelmi programjának 
korszerűsítésében, a megyei hulladékgazdálkodási terv kidolgozásában a 
települési önkormányzatokkal együttműködve. 

– A vélemény-nyilvánítás szakmai előkészítése települési önkormányzati 
környezetvédelmi programokról. 

– A települési önkormányzatok környezetvédelmi rendelettervezeteire vonatkozó 
állásfoglalás előkészítése. 

– Új projektjavaslatok kidolgozása, lehetséges szereplők felkutatása, 
programmenedzselés. 

– A Megyei Önkormányzat pályázati rendszeréhez tartozó pályázatok szakmai 
kontrollja. 

– Koordinálja a területfejlesztés és a környezetvédelem területén a megyén belüli 
kapcsolatokat, és a szakmai szervezetek tevékenységét. 

– Területi Információs Rendszer kidolgozása, a társadalom, a gazdaság és a 
környezet területi jellemzőinek és változásának figyelemmel kísérése. 

– A Megyei Önkormányzat idegenfogalommal kapcsolatos kötelező 
feladatainak ellátásának megszervezése, az ehhez kapcsolódó döntések 
végrehajtása. 

 
 
Integrációs, külkapcsolati feladatok: 
 

– Az EU regionális szervezeteihez (Európai Régiók Gyűlése, Duna Menti 
Tartományok Munkaközössége, Európai Bortermelő Régiók Gyűlése) 
kapcsolódó feladatok ellátása, a kölcsönös előnyök hasznosítása. 

– Bel-, és külföldi pályázati lehetőségek felderítése, figyelemmel kísérése, az 
információk feldolgozása és továbbítása. 

– A Megyei Közgyűlés által elfogadott külkapcsolati terv alapján a 
partnerkapcsolatokat érintő feladatok végrehajtása. 
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– A partnerkapcsolatok írásbeli dokumentációja, telefonon 

történő ügyintézése. 
– A Közgyűlés tisztségviselői hivatali útjainak előkészítése, bonyolítása. 
– A külföldi delegációk fogadásának előkészítése, bonyolítása. 
– Kapcsolattartás nagykövetségekkel, különös tekintettel a partnermegyék 

nagykövetségeivel. 
– Kapcsolattartás más európai uniós információszolgáltatást végző 

intézményekkel, hálózat építés. 
 
 

Pénzügyi Osztály 
 

A Pénzügyi Osztály feladatainak ellátásához rendelt munkakörök: pénzügyi ügyintéző, 
költségvetési ügyintéző, vagyongazdálkodási ügyintéző, civil kapcsolati és pályázati  
referens, iktató titkárnő-adminisztrátor. 
 
Költségvetési feladatok: 
 

– A Pénzügyi és Monitoring Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának 
ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben. 

– A Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának előkészítése, a 
koncepció összeállításával kapcsolatos feladatok koordinálása. 

– A Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletének előkészítése, a 
költségvetés összeállításával kapcsolatos feladatok koordinálása, egyeztetési 
feladatok előkészítése, megszervezése, információ gyűjtése. 

– A költségvetéssel összefüggő információ szolgáltatási kötelezettség 
megszervezése, az adatok ellenőrzése, feldolgozása, összesítése, az 
adatszolgáltatás teljesítése. 

– A költségvetési rendelet módosításának előkészítésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása. 

– Egyéb pénzügyi kihatással járó rendelet tervezetek előkészítése. 
– A  Hivatal operatív gazdálkodási feladatainak ellátása. 
– A számviteli információs rendszer kialakítása, működtetése, a számviteli 

nyilvántartások vezetése. 
– Az Önkormányzat és a  Hivatal adózással kapcsolatos feladatainak ellátása. 
– A  Hivatallal összefüggő, a központosított bérszámfejtési rendszeren belül a 

kifizetőre háruló feladatok ellátása. 
– A költségvetési rendelet végrehajtásával összefüggő pénzügyi feladatok 

ellátása. 
– A  Hivatal év végi, évközi költségvetési beszámolóinak elkészítése, a 

mérlegvalódiság biztosítása. 
– A Megyei Önkormányzat éves és évközi beszámolója elkészítésének 

koordinálása, az információ szolgáltatási kötelezettség teljesítése. 
– Egyéb információ és statisztikai adatszolgáltatás teljesítése. 
– A hitel felvételek előkészítése. 
– A kötelezettség-vállalások figyelemmel kísérése, nyilvántartása 
– Testületi döntések előkészítéséhez szükséges összesítő, elemző, értékelő 

anyagok, előterjesztések elkészítése. 
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– A pénzügyi kihatással járó, költségvetést érintő előterjesztések, 

kötelezettség-vállalások előzetes véleményezése. 
– A Megyei Önkormányzat vagyoni helyzetének felmérése, figyelemmel kísérése, 

az információs bázis rendszeres karbantartása. 
– A fejlesztési és vagyongazdálkodási stratégia kialakítása. 
– Pályázati anyagok, szakmai koncepciók előkészítése. 
– A beruházások, rekonstrukciók, felújítások koordinálása – a Jogi és 

Területfejlesztési Osztály közreműködésével - pénzügyi bonyolítása. 
– Közreműködés a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, a piaci szférák 

működésének figyelemmel kísérése, vállalkozási és befektetési javaslatok 
készítése. 

– A Pénzügyi és Monitoring Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának 
ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben. 

– Beruházás-statisztikai adatszolgáltatás teljesítése. 
– Az ingatlan vagyon kataszter folyamatos vezetése, az adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése. 
– A pályázati forrással megvalósuló beruházások analitikus nyilvántartása, a 

zárszámadási feladatok keretében a pénzügyi adatszolgáltatás teljesítése. 
– Az ingatlan vagyonleltár elkészítése. 
– Az önkormányzati ingatlan vagyonnal összefüggő szerződések nyilvántartása, 

pénzügyi szempontból történő véleményezése. 
– A vagyongazdálkodást érintő rendelet-tervezetek előkészítése. 
– Az önkormányzati vagyont érintő testületi előterjesztések előkészítése, a 

Közgyűlés döntéseinek végrehajtása.  
– A közérdekű adatok megismerésével, az államháztartási információk 

körébe tartozó adatszolgáltatási, közzétételi, adatkezelési feladatok 
ellátásával kapcsolatban meghatározott feladatok ellátása. 

– A területi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása. 
 
Az Osztály főbb általános feladatai: 
 

– Iktatási, irattározási feladatok ellátása. 
– A Tolna Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájának 

segítése, adminisztrációjának ellátása,közreműködés az előkészítő és 
végrehajtó tevékenységben. 

– A német nemzetiségi feladatok előkészítése, végrehajtása, segítségnyújtás a 
német nemzetiségi önkormányzat részére. 

– A megyében élő nemzetiségek helyzetének figyelemmel kísérése. 
– Kapcsolattartás a nemzetiségek országos, megyei szervezeteivel.  
– Kapcsolattartás társadalmi (civil) szervezetekkel.  
– Nemzetiségi művelődési tevékenység segítése. 
– Statisztikai adatszolgáltatás, feldolgozás, informatikai bázis működtetése. 
– Megyei kitüntető díjak odaítélésének előkészítésével kapcsolatos feladatok 

végzése. 
– Közreműködés a megyei testnevelési és sportszervezési feladatok 

ellátásában. 
– Kapcsolattartás a fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteivel, 

segítségnyújtás az érdekvédelmi feladatok ellátásához. 
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Elnöki Kabinet 
 
A Kabinet fő feladata: a Megyei Közgyűlés elnöke munkájának segítése. 
 
Sajtómunka vonatkozásában: 

– kapcsolattartás az országos lapokkal, a regionális, illetve helyi médiával, 
valamint az országos hatáskörű szervek sajtóosztályaival, 

– előzetes tájékoztatás a Tolna Megyei Önkormányzat sajtónyilvánosságra 
számot tartó rendezvényeiről, háttéranyagok eljuttatása a lapok, rádiók, 
televíziók szerkesztőségeibe, 

– sajtófigyelés: a rendelkezésre álló országos, illetve helyi lapok sajtószemléje, az 
önkormányzatot érintő cikkek archiválása, 

–  a Közgyűlés elnöke sajtónyilatkozatainak megszervezése, segítségnyújtás ezek 
előkészítésében. 

– a megyei önkormányzat média szerződéseiből adódó feladatok végrehajtása. 
 
Humán terület vonatkozásában: 

– a Megyenap szakmai előkészítése és lebonyolítása, 
– a Megyei Közgyűlés elnökének kulturális programjaival kapcsolatos szervezési 

teendők végzése, 
– a megyei önkormányzat külkapcsolatainak koordinálása, 
– a civil társadalmi szervezetektől érkező támogatási kérelmek döntésre való 

előkészítése. 
 
 
A megyei szintű szervezetekkel, egyházakkal, pártokkal való kapcsolattartás 
vonatkozásában: 

– kapcsolattartás a Tolna megyében működő történelmi egyházakkal,  
 

– kapcsolattartás a Tolna megyében működő parlamenti pártokkal,  
–  kapcsolattartás civil társadalmi szervezetekkel, 

 
VI. 

A hivatal működése 
 
1.) A Hivatal működését a jogszabályok, az ezek alapján alkotott belső 

szabályzatok, valamint a Közgyűlés és a közgyűlés elnökének döntései, 
továbbá a megyei főjegyző utasításai határozzák meg. 

 
2.) A Hivatal alkalmazottainak részletes feladatait munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A munkaköri leírások a felelősség megállapítására is alkalmas 
módon – többek között – tartalmazzák: a munkakörben ellátandó feladatok 
jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá-és fölérendeltségi 
viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 
vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés rendjét. 
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Munkarend 

 
A Hivatal alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra. A hivatali munkaidő: 
– hétfőtől csütörtökig 07.30 órától 16.00 óráig,  
– pénteken 07.30 órától 13.30 óráig  
   tart, amely magában foglalja az ebédidőt is. 
 

Ügyfélfogadás rendje 
 
1.) A Közgyűlés elnöke, alelnökei, a megyei főjegyző és a Hivatal alkalmazottai az 

alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást: 
 
– a Közgyűlés elnöke és alelnökei:  

minden hónap első hétfőjén 13.00 órától 16.00 óráig, 
 
– a megyei főjegyző: hétfőn 09.00 órától 13.00 óráig, 
 
– a hivatal alkalmazottai: hétfőn 09.00 órától 13.00 óráig,  

szerdán 13.00 órától 16.00 óráig.  
 
2.) A Közgyűlés tagjait, az országgyűlési képviselőket, a politikai pártok vezetőit, 

valamint a nemzetiségi önkormányzatok vezetőit bármikor, munkaidőben, soron 
kívül, a települési önkormányzatok vezetőit, alkalmazottait ügyfélfogadási időn kívül 
is - lehetőleg előre egyeztetett időpontban - fogadni kell. 

 
 

A kiadmányozás rendje 
 
1.) A Közgyűlés elnöke kiadmányozza: 
 

– a köztársasági elnökhöz,  
– az Országgyűlés elnökéhez,  
– a miniszterelnökhöz, miniszterekhez és az országos hatáskörű szervek   

vezetőihez, 
– a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz, 
– a megyei önkormányzatok elnökeihez,  
– a helyi önkormányzatok polgármestereihez küldendő előterjesztéseket, 

jelentéseket, információkat, átiratokat, nagyobb jelentőségű elvi anyagokat, 
elemzéseket, összegzéseket, 

 
2.) A főjegyző kiadmányozza: 
 

– a minisztériumokhoz és országos hatáskörű szervekhez,  
– a hatáskörébe tartozó, illetve a hatáskörébe átengedett ügyekben a Tolna Megyei     

Kormányhivatalhoz, 
– megyei önkormányzatok főjegyzőihez,  
– a helyi önkormányzatok jegyzőihez küldendő előterjesztéseket, jelentéseket, 

információkat, átiratokat, valamint az önkormányzati hivatal működésével 
kapcsolatos anyagokat, 
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3.) Az osztályvezetők kiadmányozzák: 
 

– társszervekhez,  
– települési önkormányzatokhoz küldendő közbenső intézkedést tartalmazó      

iratokat, megkereséseket.  
 

Bélyegzők leírása, használata 
 
1.) A „Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, Szekszárd", a „Tolna 

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke, Szekszárd”, a „Tolna Megyei 
Önkormányzat Főjegyzője, Szekszárd", valamint a „Tolna Megyei Önkormányzat 
Aljegyzője, Szekszárd” feliratú körbélyegzők használatára a Közgyűlés elnöke, 
illetve alelnökei, a főjegyző, valamint az aljegyző jogosult. Ugyanez vonatkozik az 
elnöki, alelnöki, főjegyzői és aljegyzői fejbélyegzők használatára is.  

 
2.) A Hivatal szervezeti egységei a "Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd" 

körbélyegzőt és ugyanilyen elnevezésű, postacímmel is ellátott fejbélyegzőt 
használnak a kiadmányozásra vonatkozó szabályok szerint.  

 
3.) A „Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd”, valamint a „ Tolna Megyei 

Önkormányzat Szekszárd „ feliratú körbélyegzőt a Pénzügyi Osztály használhatja, a 
cégszerű aláírások és a pénzügyi dokumentumok, kifizetések dokumentumai 
esetében. 

 
4.) A megye történelmi címerét ábrázoló bélyegzőt a Közgyűlés elnöke, távollétében a 

főjegyző engedélyével lehet felhasználni.  
 
5.) A bélyegző használatával megbízott alkalmazott köteles biztosítani, hogy azt csak 

az arra illetékes használhassa. 
 
 

Munkaértekezletek rendje 
 
1.) A Közgyűlés elnöke az alkalmazottak részére szükség szerint, de legalább évente 

egy alkalommal munkaértekezletet tart.  
 
2.) Az elnök, az alelnökök és a főjegyző bevonásával az osztályvezetők részére 

szükség szerint, de legalább havonta munkaértekezletet tart. 
 
3.) A főjegyző szükség szerint, de legalább havonta az osztályvezetők részére vezetői 

értekezletet tart. 
 
4.) Az osztályvezetők az osztályok dolgozói részére szükség szerint, de legalább 

havonta tartanak munkamegbeszélést. A munkamegbeszélésre a főjegyzőt meg 
kell hívni.  
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5.) Az osztályok közötti és az osztályokon belüli információtovábbítás és 

kapcsolattartás formáit az osztályvezetők maguk állapítják meg, a legkevésbé 
hierarchizált és minél szélesebb információáramlás biztosítására törekedve. 

 
Gépkocsik igénybevétele 

 
A tisztségviselők részére, valamint a hivatali munkavégzéshez rendelkezésre álló 
gépjárművek igénylésének, használatának részletes szabályait külön elnöki-főjegyzői 
együttes utasítás tartalmazza. 
 
 

Tolna Megye Önkormányzatának Közlönye 
 
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közlönyét, a Tolna Megyei Közlönyt szükség 

szerint, de legalább negyedévenként a Megyei Önkormányzat honlapján, 
elektronikus formában meg kell jelentetni. 

 
2.) A Közlöny tartalmazza a Közgyűlés rendeleteit, határozatait, valamint a Megyei 

Önkormányzattal kapcsolatos fontosabb tájékoztatókat, közleményeket. 
 
3.) A Közlöny szerkesztéséért a Hivatal Jogi és Területfejlesztési Osztálya, kiadásáért 

a megyei főjegyző a felelős.  
 
 

VII. 
 

Vegyes rendelkezések   
 
 

1.) A pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátó személyek gazdálkodással 
kapcsolatos feladatait a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági 
Szervezetének Ügyrendje tartalmazza.  

 
2.) A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges 

előírások: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének részét képezi az 
önkormányzat által közvetlenül ellátott valamennyi feladat, illetve a más 
szervezetek útján ellátott tevékenységek támogatása. A költségvetés tervezése 
és végrehajtása során a jogszabályi előírások mellett mindenkor figyelembe kell 
venni a Közgyűlés határozatait és a Közgyűlés elnökének döntéseit. 
 
3.) A szervezeti egységek vezetőinek nincs olyan jogosítványuk, amelynek körében a 

költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el. 
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VIII. 

 
Záró rendelkezések 

 
1.) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. március 1-jén lép hatályba. 
 
2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei:  

a.) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök feltüntetése. 
b.) A Hivatal szervezeti felépítésének sémája. 
  A Hivatal Alapító okirata. 

 
 
Szekszárd, 2012. február 17. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre     dr. Bartos Georgina 
       a Közgyűlés elnöke                     megyei főjegyző 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2012. (II.17.) Kgy. határozatával fogadta el. 
 
 
        dr. Bartos Georgina 
                                                    megyei főjegyző 
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1. melléklet 
 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. 
§-ban meghatározottak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó 
munkakörök a hivatalban a következők: 
 
 

 
Kötelezettséget 

megállapító 
jogszabályhely 

 

Munkakör 
Vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség 

gyakorisága 

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) 
bekezdésének b) pontja Főjegyző 1 év 

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) 
bekezdésének b) pontja Aljegyző 1 év 

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) 
bekezdésének b) pontja 

Pénzügyi  osztályvezető  
(főosztályvezető-helyettesi 
besorolású köztisztviselő) 

1 év 

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) 
bekezdésének d) pontja Politikai (fő)tanácsadó 2 év 

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) 
bekezdésének b) pontja 

Közbeszerzésben közreműködő 
jogi ügyintéző 1 év 

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) 
bekezdésének c) pontja Költségvetési ügyintéző 2 év 

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) 
bekezdésének c) pontja Vagyongazdálkodási ügyintéző 2 év 
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2. melléklet  
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal  

szervezeti felépítése 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
  
  
    
 
 
 
 
 
 
 

Alelnökök 

Elnöki 
Kabinet 

Elnök Főjegyző 

Aljegyző 

Jogi és Területfejlesztési 
Osztály 

Pénzügyi Osztály  
 

95



 

 

3. melléklet 
 
 
 

 
Alapító okirat 

 
Bevezető 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei Közgyűlés 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, 
illetve a 76. §-a alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 
(1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a Megyei Önkormányzat és 
szervei működésével, közfeladatai ellátásával, a jogszabályokban foglalt 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására, a megyei önkormányzat gazdálkodásának 
végrehajtó szerveként Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezéssel jogi 
személyiséggel rendelkező költségvetési szervet alapít. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentum jogszabályokban rögzített tartalmi 
és formai elemeit az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

1. A költségvetési szerv neve: 
 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat (ok)): 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 80/2000. (X. 25.) kgy. határozata, 2000. október 
21-i hatállyal 
 

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal,  
7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
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Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 

6. Alaptevékenysége: 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége (szakágazat) 
 
841112-1 Önkormányzati jogalkotás 
841114-1 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115-1 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
842160-1 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
 

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem 
folytat. 

 
8. Illetékessége (működési köre): 

 
Tolna megye 

 
9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 

 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, 
Szent István tér 11-13. 
 

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: 
 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
11. Gazdálkodási besorolása: 

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
 
12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje: 
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A megyei önkormányzati hivatalt a Közgyűlés elnöke irányítja, mint 
közhatalmi költségvetési szervet (mint igazgatási apparátust) a megyei 
főjegyző vezeti. 
A megyei közgyűlés elnökét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, – saját 
tagjai sorából- titkos szavazás útján választja a Közgyűlés megbízatásának 
időtartamára, illetve a Közgyűlés elnökének megbízatása az új közgyűlési 
elnök megválasztásáig tart. 
A megyei Közgyűlés a megyei főjegyzőt a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében, valamint a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében foglaltak 
alapján, határozatlan időre nevezi ki a jogszabályban rögzített pályázati 
eljárás és a szükséges képesítési követelmények figyelembe vételével. 

 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése: 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 
 

14. Egyéb rendelkezések: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az 1990. évi LXV. törvényben 
foglaltaknak megfelelően 1990. szeptember 30. napján jött létre, 
határozatlan időre. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint 
költségvetési szerv, átalakításához, átszervezéséhez jogszabályi 
rendelkezés, vagy az alapító döntése szükséges, míg megszüntetését 
jogszabály mondhatja ki. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat a 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 
alapján az alapító okiratban rögzített közszolgáltatási feladatokat is elláthat. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal ellátja a Tolna Megyei 
Önkormányzat, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatokat is. 
 

 
Szekszárd, 2012. február …. 
 
 

dr. Puskás Imre                                       dr. Bartos Georgina 
               a Közgyűlés elnöke                                       megyei főjegyző 
 
Záradék: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2000. október 25-i 
ülésén a 80/2000. (X. 25.) kgy. határozatával, az első módosítását az 53/2004. (VI. 
30.) kgy. határozatával, a második módosítását a 20/2005. (IV. 19.) kgy. 
határozatával, a harmadik módosítását a 120/2006. (XII. 15.) kgy. határozatával, a 
negyedik módosítását a 135/2007. (XII. 21.) kgy. határozatával, az ötödik 
módosítását a 23/2009. (III. 27.) kgy. határozatával, a hatodik módosítását az 
57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával, a hetedik módosítását a 44/2011. (IV. 28.) kgy. 
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határozatával, a nyolcadik módosítását 2012. március 16-ai hatállyal fogadta el.  
 
Szekszárd, 2012. február …. 
 
 
                                                                                  dr. Bartos Georgina 
                                                                                     megyei főjegyző  
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2012. év március hó Tolna Megyei Közlöny
A Tolna Megyei Közgyűlés

XXII. évfolyam 1. szám
11/2012. (II. 17.) közgyűlési határozatának melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adóssgot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezttségei

Ezer Forintban
Sor- Tárgyév

Megnevezés szám Összesen

1. évben 2. évben 3. évben 4. évben 5. évben 6. évben

7. és azt 
követő 
években

Helyi adók 01 0
Osztalékok, koncessziós díjak 02 0
Díjak, pótlékok, birságok 03 0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jogok értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 04 0
Részvények, részesedések értékesítése 05 0
Vállalat értékesítésből, privatizációból 
származó bevétel 06 0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07 0
Saját bevételek: 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saját bevételek 50 %-a 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előző években keletkezett tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 12 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 0
Adott váltó 14 0
Pénzügyi lízing 15 0
Halasztott fizetés 16 0
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 17 0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 20 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0
Adott váltó 22 0
Pénzügyi lízing 23 0
Halasztott fizetés 24 0
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 25 0
Fizetési kötelezettség összesen 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyávet követő
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
12/2012. (II. 17.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012. évi kiemelt célok 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012. évi kiemelt célokat a következők 
szerint határozza meg: 
 

- A Tolna Megyei Önkormányzat által 2012. január 1-jétől ellátandó 
területfejlesztési feladatokhoz igazodó új hivatali szervezeti struktúra 
kialakítása. 

-  A regionális fejlesztési tanácsok és a megyei fejlesztési tanácsok 
jogutódlásához kapcsolódó feladatok elvégzése, a kapcsolódó döntések 
előkészítése és végrehajtása. 

- A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételéről szóló 2011.évi CLIV. törvény, valamint a törvény 
végrehajtási rendeletei alapján  

a) a megyei önkormányzat vagyonának átszállásából eredő feladatok 
ellátása, 
b) az egykori megyei önkormányzati intézmények alapítói és fenntartói 
jogának jogutódlásához kapcsolódó feladatok elvégzése. 
c) a folyamatban lévő vagy fenntartási kötelezettséggel terhelt európai 
uniós finanszírozásból megvalósuló projektek hiánymentes átadása a 
jogutód kedvezményezetteknek. 

- A közgyűlési előterjesztések határidőben és megfelelő szakmai színvonalon 
történő előkészítése a rendeletek és határozatok készítésére vonatkozó 
tartalmi követelmények maradéktalan betartásával. Az ülésekkel összefüggő 
adminisztratív és szervezési teendők ellátása, a közgyűlési döntések 
végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. 

- A közgyűlés bizottságainak működésével összefüggő előkészítő, 
adminisztratív, szervezési és a döntések végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok elvégzése. 

- Az új feladatokhoz igazodó önkormányzati gazdálkodási és költségvetés-
tervezési modell kiépítése az államháztartás működési rendjére, illetőleg a 
költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és költségvetési 
kötelezettségének rendjére vonatkozó új jogszabályi rendelkezésekre 
figyelemmel. 

- Az önkormányzat gazdálkodását és feladatellátását érintő közbeszerzési 
eljárások előkészítése és lebonyolítása a közbeszerzésekre vonatkozó új 
törvényi szabályozás, a 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően. 

- A belső ellenőrzési új rendszerének kiépítése a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet szabályai alapján. 

- A térségi együttműködés szorosabbá fűzése a gazdaságfejlesztés, a 
foglalkoztatáspolitika, a környezetvédelem és az idegenforgalom területén. 
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Közreműködés a megyei és megyei településeinek érdekeit szolgáló 
programok, koncepciók, projektek kidolgozásában. 

- A minőségi közszolgáltatások nyújtása érdekében az együttműködés 
kiépítése, erősítése, intézményesítése az újonnan alakult Megyei 
Intézményfenntartó Központtal, a Kormányhivatallal, továbbá a települési 
önkormányzatokkal, illetve azok társulásaival. 

- A civil és nemzetiségi szervezetekkel történő kapcsolattartásból eredő 
feladatok ellátása, a területi nemzetiségi önkormányzatok törvényes 
működésének elősegítése. 

- Közreműködés az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, 
szervezésében. 

- Az önkormányzat hivatalos honlapjának – www.tolnamegye.hu – működtetése 
az elektronikus információszabadságról szóló törvény előírásainak 
megfelelően. 
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
15/2012. (II. 17.) közgyűlési határozatának mellékletei 

 
1. számú melléklet 

 
Szöveges szakmai beszámoló 

a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 
2011. évi tevékenységéről 

 
 
I. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács szakmai tevékenységének 

értékelése: 
 
 
1. A megyei területfejlesztési tanács együttműködésének bemutatása és annak 

értékelése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvényben nevesített, a tanács munkájában szavazati jogú, tanácskozási jogú, 
továbbá állandó és eseti meghívottként részt vevő szereplők által képviselt 
szervezetekkel, intézményekkel 

 
A Tanács munkájában 2011. évben a szereplők rendre aktívan részt vettek. A 
szervezetek folyamatosan biztosították a képviseletet, a delegált tag 
akadályoztatásakor eseti meghatalmazásokkal – biztosítva ezzel a Tanács 
határozatképességét és gördülékeny működését. 
 
A Tanács a korábbi évekkel azonosan, 2011. évben is szoros együttműködésben 
dolgozott a Tolna Megyei Kistérségi Fórummal és a Tolna Megyei Egyeztető (Civil) 
Fórummal. Mindkét fórum előzetesen megtárgyalta a tanácsülések teljes anyagát, 
kialakította véleményét, melyet elnöke, illetőleg delegált képviselője útján a 
tanácsüléseken ismertetett. 
 
Az év során a Tanács ülésén állandó meghívottkénti részvétel a feladatokból 
adódóan nem jelentkezett. Az üléseken a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye 
Komplex Fejlesztési Programja felülvizsgálatának tárgyában eseti meghívottként 
részt vett a felülvizsgálati feladattal megbízott Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány képviselője. 
 
Az érintett szervezetekkel történő együttműködés főbb irányai, területei: 

- a Tanács működési kereteinek kialakítása és biztosítása, 
- a hazai területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési decentralizált támogatási 

rendszer keretében 1996-2006 között megkötött támogatási szerződések 
kezelésének biztosítása, 

- a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programjának 
felülvizsgálata, 

- az M6-os autópálya gazdaságélénkítő hatása Tolna megyében program - 
Tolna Megyei Befektetési Kalauz honlap és kiadvány elkészítése, 

- „M9” Térségi Fejlesztési Tanács, 
- Tolna Megye Területrendezési Tervének módosítása. 
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Mindemellett a Tanács képviselői, illetve delegáltjai útján biztosította a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanáccsal, a Közép-Dunántúli Területi Vízgazdálkodási 
Tanáccsal és Szakmai Bizottságával, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi 
Tanáccsal való együttműködést. 
 
 
2. A megye területfejlesztési koncepciója (és amennyiben együtt készült, 

területrendezési terve) értékelésének tapasztalatai, vagy az értékelés tervezett 
ideje és fókuszpontjai; a koncepció (és amennyiben együtt tervezik felülvizsgálni, 
a területrendezési terv) felülvizsgálatának tervezett ütemezése 

 
A Tanács 2011. június 23-i ülésén tárgyalta és a 19/2011. (VI.23.) sz. határozatának 
1.) pontja keretében elfogadta a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex 
Fejlesztési Programja felülvizsgálatának „Tolna Megye Komplex Fejlesztési 
Programjának felülvizsgálata 2009-2011.” elnevezésű véleményezési 
dokumentumát. 
A Tanács elnöke a határozat 2.) sz. pontja keretében kapott felhatalmazás alapján a 
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv 
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. 
rendelet 18. § (5) bekezdése értelmében – Korm. rendelet 19. §-ában foglaltakra 
figyelemmel – lefolytatatta a véleményezési eljárást. 
 
A véleményezési eljárás keretében összesen 27 szervezet részére történt meg a 
véleményezésre felkérő levelek megküldése, melyek köréből 10 szervezet részéről 
érkezett visszajelzés. A vélemények egy része közül mindössze 4 érkezett határidőn 
belül. Az érdemi észrevételt tartalmazó 5 vélemény mindegyike határidőn túl 
érkezett. 
Tekintettel arra, hogy a határidőn túl érkezett, érdemi észrevételeket tartalmazó 
visszajelzések számos hasznos véleményt tartalmaztak, a Tanács kérésére a 
tervezési feladat elvégzésével megbízott Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány azokat a véleményezési dokumentum véglegesítése során áttekintette és 
a javaslatok egy részét átvezette. 
 
A Tanács az eljárás eredményeként létrejött végleges dokumentációt a 2011. 
december 1-jei ülésén a 28/2011. (XII.1.) sz. határozatával jóváhagyta. 
 
A közelmúltban megváltozott jogszabályi környezet, valamint a jelenleg zajló hazai 
térátalakító folyamatok egy új stratégiai program kidolgozását teszik indokolttá, mely 
az elkövetkező időszakban a területfejlesztés megyei szintjének egyik alapfeladata 
lesz. A felülvizsgálati dokumentum a megyei területfejlesztés átmenetinek tekinthető 
időszaka meghatározó elemeinek, eredményeinek, hatásainak rögzítése által 
felhasználási alapként tud szolgálni a 2014-2021-es fejlesztési időszak megyei szintű 
tervezési, programozási dokumentumainak elkészítése során. 
Mindezek alapján a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány egy új Stratégiai Program 
kidolgozását látja szükségesnek – a jelen felülvizsgálati dokumentumot részalapként 
felhasználva –, melynek szükségességét a véleményezési eljárás során érkezett 
érdemi javaslatok többsége is szorgalmaz és indokoltnak tart. 
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A Tanács a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 
továbbiakban: Tftv.) 23/C. § (1) bekezdésében, valamint a 218/2009. (X.6.) Korm. 
rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében részt vett Tolna Megye 
Területrendezési Terve módosításának véleményezési, egyeztetési eljárásában. 
A Tanács felhatalmazta elnökét a tagjai részéről érkező véleményeknek a Tolna 
Megyei Önkormányzat részére a rendelkezésre álló határidőig történő továbbítására. 
Összesen egy észrevétel érkezett a Tanácshoz, a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatósága részéről. Az észrevétel továbbítása rendre 
megtörtént. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat az egyeztetési eljárás, valamint az állami főépítészi 
véleményezés és a miniszteri állásfoglalás kérés megtörténtét követően a 2012. 
február 17-ére tervezett közgyűlésén dönt a Tolna Megye Területrendezési Tervéről 
szóló 1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról és a 
Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó intézkedésekről. 
 
 
3. A megye terveit megalapozó társadalmi-gazdasági helyzetfelmérések, környezeti 

állapotának, adottságainak vizsgálata és értékelése érdekében elvégzett 
tevékenységének összefoglalása 

 
A Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programjának 
felülvizsgálati dokumentuma a megyei területfejlesztés átmenetinek tekinthető 
időszaka meghatározó elemeinek, eredményeinek, hatásainak rögzítésére szolgál, 
mely által felhasználási alapként áll rendelkezésre a 2014-2021-es fejlesztési 
időszak megyei szintű tervezési, programozási dokumentumainak elkészítéséhez. 
A végleges dokumentum elérhető a www.tolnamegye.hu/indes.php?mid=25 
weboldalon. 
 
Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának I. szakasza foglalta magában 
az előkészítő és javaslattevő összevont fázis egyeztetési tervdokumentációjának 
elkészítését, környezeti, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálat elkészítését, 
környezeti vizsgálat dokumentációjának elkészítését. 
Ezen tevékenység eredményeit a „Környezeti értékelés” és a „Vizsgálat” alcímű 
dokumentumok foglalják össze. 
A környezeti értékelés az alábbi részekből épül fel: 

- a környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetését, 
- a terv kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetését, 
- a terv környezeti hatásainak feltárását, 
- a tervben szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának értékelését, 
- a terv hatását a terv által befolyásolt más tervekre, 
- a tervben szereplő javaslatok monitorozási lehetőségére vonatkozó javaslat, 
- a terv környezeti hatásainak összefoglalása. 

A vizsgálati dokumentáció a következő részekből épül fel: 
- nagytérségi összefüggések és külső kapcsolatok vizsgálata, 
- előzmények feltárása, 
- vizsgálati adatok gyűjtése és azok értékelése, 
- a térségi területfelhasználás vizsgálata a térségi területfelhasználási 

kategóriák figyelembevételével, 
- a táj terhelésének és terhelhetőségének meghatározása. 
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Mindkét dokumentum elérhető a www.tolnamegye.hu/index.php?mid=19&cid=1043 
weboldalon. 
 
 
4. A megye kistérségeinek területfejlesztési koncepcióiról és programjairól, valamint 

a szomszédos megyék, illetve a regionális fejlesztési koncepciókról, 
programokról, rendezési tervekről nyilvánított vélemények összefoglalása 

 
A Tanácshoz az év során az előzőek szerinti jogszabályi rendelkezések alapján 
megkeresés érkezett Baranya Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálatára és 
módosítására irányuló javaslattevő tervfázis egyeztetés dokumentációjának 
véleményezése tárgyában. A Tanács a rendelkezésre álló határidőig észrevételt nem 
tett, mely által egyetértett a dokumentációban foglaltakkal. 
 
 
5. A megye fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez benyújtott pályázatok 

felsorolása, tartalmának rövid bemutatása 
 
A Tanács 2011. évi során pályázóként, pályázati partnerként nem vett részt 
pályázatokban, így a megye fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez 
benyújtott pályázatokban sem. 
 
A Tanács a 2009. június 24-i ülésén a 23/2009. (VI.24.) sz. határozatával döntött 
arról, hogy csatlakozik a Tolna Megyei Önkormányzat által kezdeményezett „Az M6-
os autópálya gazdaságélénkítő hatása Tolna megyében” elnevezésű programhoz. 
A program célja az M6-os autópálya gazdaságfejlesztési lehetőségeinek maximális 
kihasználása mind a nyomvonal mentén érintett települések, mind Tolna megye 
társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében. 
A program első mérföldköveként a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával elkészült a 
Tolna Megyei Befektetési Kalauz kiadvány és honlap. 
A holnap elérhetősége: www.investintolna.hu . 
A kiadvány és a honlap nyilvánosság számára történő ünnepélyes bemutatására a 
2011. március 18-ára összehívott konferencia keretében került sor. 
 
A program célja – mintegy második mérföldkő – a kiadvány és a honlap befektetői 
célcsoport felé történő eljuttatása irányvonalak meghatározásával, információs 
csatornák kijelölésével, valamint a program működtetését szolgáló kapcsolattartás – 
partnerkereső szolgáltatás – módjának meghatározásával. 
A Tanács ezen promotálási tevékenységhez a 2011. április 1-jei ülésén a 9/2011. 
(IV.1.) sz. határozatával a 2011. évi költségvetése terhére 2 millió Ft-ot biztosított. 
A hozzájárulás felhasználására nem került sor, miután a promotálási tevékenység 
ellátására egyrészt a kiadványt és a honlapot elkészítő külső szervezettől az anyagi 
lehetőségeket meghaladó összegű árajánlat érkezett, másrészt a Tanács a személyi 
feltételeket más módon az év során biztosítani nem tudta. 
A jelentős együttműködéssel megvalósuló kiadvány és honlap minél magasabb 
szintű hasznosítása, és az azok iránti igényt, mint hiányterületet lefedő 
kezdeményezés továbbvitele vélhetően feladatként tud megjelenni 2012. évben. 
 
 
6. A sikeres pályázatok ismertetése: a pályázat célja, a pályázó szervezet, a projekt 

teljes költsége, a támogatás összege és az önerő forrása/forrásai 
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A Tanács az előző pontban ismertetettek szerint 2011. évben nem vett részt 
pályázaton. 
 
„Az M6-os autópálya gazdaságélénkítő hatása Tolna megyében” elnevezésű 
program keretében a Tolna Megyei Befektetési Kalauz honlap és kiadvány 
elkészítése tárgyában a Paksi Atomerőmű Zrt-től részesült 5.000.000,- Ft 
támogatásban adományozási szerződés keretében, melyhez önerő bevonására nem 
került sor. 
 
 
7. A decentralizált pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok 

részletes bemutatása. A támogatások eredményeinek előirányzatonkénti 
bemutatása, ami kitér a pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos 
tapasztalatokra, javaslatokra és az ellenőrzési jegyzőkönyvek konklúzióira 

 
A Tanács 4/2011. (IV.1.) sz. határozatának 2.) pontja keretében jóváhagyott 2011. 
évi munkaterve a hazai területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési decentralizált 
támogatási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok tekintetében az 
alábbiakat tartalmazza: 
 
„ 
- az 1996-2006 években a TEKI, CÉDE, HÖF, LEKI, illetve TFC terhére megítélt 

támogatások igénybevétele céljából megkötött támogatási szerződések (a 
továbbiakban: szerződések) kezelése: 
a. a támogatási szerződések végrehajtásának, a szerződésben vállalt 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a vonatkozó jogszabályok szerint; 
b. a támogatási szerződések módosítása; 
c. a támogatási szerződésekben rögzített fedezeti biztosítékhoz kapcsolódó 

módosítási kérelmekről szóló döntés előkészítése, döntéshozatal; 
d. a támogatási szerződés módosítása, a szerződésben foglaltak megszegése, 

valamint követeléskezelés esetén a Magyar Államkincstár Tolna Megyei 
Igazgatósága intézkedési javaslatának előterjesztése a Tanács ülésére; 

e. a támogatási szerződések módosításával, szerződésszegéssel, pályázókkal 
szemben fennálló követelésekkel kapcsolatban született döntés, szükséges 
szankciók és egyéb jogkövetkezmények érvényesítése, amelynek során a 
Tanács együttműködik a Magyar Államkincstárral; 

f. a támogatási szerződésekhez kapcsolódó részletfizetési kérelem 
jóváhagyásához kapcsolódó döntések előkészítése, döntéshozatal; 

g. együttműködés az előirányzat felhasználására vonatkozó jogszabályban 
felsorolt szervezetekkel; 

h. az 1996. évi XXI. törvényben és egyéb jogszabályokban a Tanács részére 
előírt egyéb feladatok ellátása. 

- várhatóan 2012. január 31-ig: 
o a decentralizált támogatási rendszer keretében megvalósult beruházások, 

fejlesztések folyamatban lévő nyomon követését és pénzügyi ellenőrzését 
tartalmazó elemzés, valamint a beruházások, fejlesztések hatásait értékelő 
jelentés előirányzatonként bontásban való és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Területfejlesztési Főosztálya részére történő megküldése; 
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o hazai területfejlesztési támogatási forrásokhoz kapcsolódó tervezési és 
egyéb feladatok ellátása; 

o a decentralizált támogatási rendszer keretében kezelt támogatási 
szerződések adatainak Minisztérium által megadott forma szerinti 
összeállítása éves és előirányzatonkénti bontásban, és annak a Minisztérium 
részére, az általa külön meghatározott határidőig történő megküldése. 

- a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program gondozása: 
folyamatos záróellenőrzés, beszámolás a Minisztérium felé. ” 

 
2011. évben a Tanács hazai decentralizált forrás felhasználása felett nem 
rendelkezett. A munkatervben foglalt feladatok közül az év során jelentkező 
tevékenységeket és azok eredményeit a jelen beszámoló II. fejezetében mutatjuk be. 
 
A pályázati rendszer működtetéséből – azaz az 1996-2006 között létrejött támogatási 
szerződések kezeléséből – adódóan az alábbiakat fogalmazzuk meg: 
 
A támogatási szerződésekben vállalt 10 éves szolgáltatásnyújtási kötelezettség záró- 
és – tekintettel a 10 éves időtartamra – esetleges időközi ellenőrzéséhez javasoljuk 
egységes ellenőrzési eljárási rend, és ennek keretében egységes ellenőrzési 
jegyzőkönyv formanyomtatvány elkészítését, kiadását, melynek alapjául 
szolgálhatnak a korábbiakban a területfejlesztési tanácsoknál egyedileg kialakított és 
alkalmazott eljárási módok. 
 
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
2011. évi CLIV. törvény, a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a 
Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes 
szabályairól szóló 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a megyei 
intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok 
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 
2012. január 1-jei hatállyal a korábban a megyei önkormányzatok tulajdonában álló 
egészségügyi, oktatási, szociális és egyéb intézmények, valamint az ingó és ingatlan 
vagyon egy része általános jogutódlás keretében a Magyar Állam tulajdonába került. 
A jogutód átvevő fenntartó szervezet a GYEMSZI, illetve a megyei 
intézményfenntartó központok lettek. 
A Tanács által kezelt támogatási szerződések között a jogutódlással érintett több, 
pénzügyileg lezárult és kötelezettségvállalás teljesítése alatt álló állapotú támogatási 
szerződés van. Kérdésként merül fel, hogy a jogutódlásból adódó változásokat 
támogatási szerződés módosítás keretében át szükséges-e vezetni. 
 
 
II. Az 1996-2006. években a TEKI, CÉDE, LEKI, TFC terhére megítélt 

támogatások igénybevétele céljából megkötött támogatási szerződések 
kezelése: 

 
 
1. Az elvégzett ellenőrzések száma, tapasztalatok összegezése 
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A támogatási szerződések végrehajtásának, a szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítésének a vonatkozó jogszabályok szerinti ellenőrzése a Tanács 2011. évi 
munkatervében foglaltak mentén ez év során is fő feladatként jelent meg, mely 
magában foglalja: 

- egyrészt a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú előirányzat (TEKI) és a 
céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) terhére korábban támogatott, 
pénzügyi-számviteli és műszaki szempontból egyaránt befejezett beruházások 
utó-, valamint a fenntartási időszakra vállalt és lejárt 10 éves 
szolgáltatásnyújtási kötelezettségek záróellenőrzését, 

- másrészt pedig a területfejlesztési célelőirányzat (TFC) terhére korábban 
támogatott beruházásokban vállalt 5 éves foglalkoztatási vagy 10 éves 
szolgáltatásnyújtási kötelezettségek időközi, illetve záróellenőrzését. 

 
2011. évben a TEKI és CÉDE ellenőrzések a II. félévre ütemeződtek. Az ellenőrzési 
ütemtervet a Tanács elnöke 2011. augusztus 28-án hagyta jóvá. 
A 2011. szeptember 6. és 2011. november 30. közötti időszak alatt összesen 43 db – 
14 db TEKI és 29 db CÉDE – pályázat kontrolljára került sor 22 önkormányzatot 
érintően. 
Ezen ellenőrzések 41 beruházás esetében a 10 éves szolgáltatásnyújtási 
kötelezettség lejártát követő zárásra, 2 esetében pedig a beruházás befejezését 
követő utóellenőrzésre irányultak. 
 
Az ellenőrzések során a következő megállapítások tehetők: 

- az önkormányzatok által bemutatott pénzügyi-számviteli dokumentációk 
összességében megfeleltek a hatályos jogszabályi előírásoknak, 

- az elkészült beruházások pedig műszaki szempontból megfelelően valósultak 
meg, illetőleg biztosították a szolgáltatásnyújtási kötelezettség teljesülését. 

 
Az időszak során hiánypótlásra nem került sor. 
 
A TFC ellenőrzések – azaz a foglalkoztatási és a szolgáltatás-nyújtási 
kötelezettségre irányuló időközi, illetve záró ellenőrzések – két módszer szerint 
történtek: 

- 2011. február 16-án, március 2-án, november 9-én és november 16-án 10 db 
támogatási szerződés helyszíni ellenőrzése – 8 db záró- és 2 db időközi – 
történt meg; 

- 2011. szeptember 16-ával és 2011. szeptember 27-ével pedig 8 db támogatási 
szerződés 10 éves szolgáltatásnyújtási kötelezettségének időközi ellenőrzésére 
került sor iratbekéréses monitoring keretében. 

 
Az ellenőrzések az ütemezéssel összhangban zajlottak. A támogatottak által 
bemutatott dokumentációk összességében megfelelőek voltak. Hiánypótlásra 1 
esetben volt szükség, melynek a támogatott teljes mértékben eleget tett. 
 
 
2. Lezárt szerződések száma 2011. január 1-től 
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A Tanács a 2011. évi TEKI, CÉDE és TFC ellenőrzések során 49 db záróellenőrzést 
folytatott le, melyek közül 2 esetében – pl. hiánypótlás miatt – 2012. évre tolódik a 
lezáró döntés meghozatala. Ebből adódóan a Tanács az év során az 
ellenőrzésekhez kapcsolódóan összesen 47 db támogatási szerződést zárt le. 
Emellett a Tanács további 3 TFC támogatási szerződés lezárásáról döntött 2011. 
évben, melyek mindegyike visszafizetési kötelezettség teljesítéséből adódott. 
A lezárt – összesen 50 db – támogatási szerződések megoszlása a következők 
szerint alakult: 

- TEKI 12 db, 
- CÉDE 28 db, 
- TFC 10 db. 

 
 
3. A benyújtott szerződésmódosítási kérelmek száma, oka, elbírálásuk 

eredményének megjelölésével, az elutasított és megkötött 
szerződésmódosítások száma 

 
A Tanács 2011. év során 2 beérkezett kérelemre, 2 döntés keretében 3 db 
támogatási szerződést érintően hozott módosításra irányuló döntést. 
Ezek közül 2 db szerződés esetében a kérelem a támogatással megvalósult 
fejlesztéssel érintett intézmény irányítói és fenntartási jogainak átadására irányult a 
kapcsolódó szolgáltatásnyújtási kötelezettség átvállalása mellett. A kérelmek TEKI 
támogatási szerződéseket érintettek. 
A harmadik szerződés esetében a kérelem a támogatással megvalósult fejlesztéssel 
érintett ingatlan értékesítésének engedélyezésére irányult az igénybe vett támogatás 
visszafizetési kötelezettségének vállalásával. A kérelem CÉDE támogatási 
szerződést érintett. 
 
A Tanács a kérelmeknek helyt adott. Mindhárom esetben sor került a döntés 
támogatási szerződés módosítás keretében történő rögzítésére. A visszafizetéssel 
érintett támogatott a fizetési kötelezettségét – amely 209.476,- Ft-ot tett ki – 
határidőre teljesítette. 
 
 
4. A szerződésszegés következményeként visszavont támogatási döntések száma, 

oka 
 
A Tanács a lefolytatott ellenőrzések során, valamint egyéb eljárás keretében 2011. 
évben szerződésszegést nem állapított meg. 
 
 
5. Visszafizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan beérkezett és elbírált 

részletfizetési kérelmek száma 
 
2011. évben a Tanácshoz 1 db, visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó 
részletfizetési kérelem érkezett. A visszafizetési kötelezettség szolgáltatásnyújtási 
kötelezettség nem teljesítéséből, TFC támogatási szerződést érintően keletkezett. 
A Tanács a döntést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatáspolitikai 
Főosztályának, valamint a Magyar Államkincstár Követeléseket és Közösségi 
Támogatásokat Kezelő Főosztályának bevonásával készítette elő. 
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A Tanács az eljárás eredményeként a 292/2099. (XII. 19.) Korm. rendelet 127. § (7) 
bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárult a visszavont támogatásból és annak 
késedelmi kamatából álló, összesen 5.707.065,- Ft tartozás 36 havi részletben 
történő megfizetéséhez. A döntés alapján a kötelezettségről a Tanács és a 
támogatott között megállapodás jött létre. 
 
 
6. A pályázati rendszer működtetésével, monitoring tevékenységgel kapcsolatos 

tapasztalatok összegzése 
 
A Tanácsnak 2011. évi során a pályázati rendszer működtetésével, monitoring 
tevékenységgel kapcsolatos teendői néhány támogatási szerződés módosítási 
döntés mellett zömmel a 10 éves szolgáltatásnyújtási kötelezettségek 
záróellenőrzésére irányultak. 
A Tanács az ellenőrzések során a korábbi években kialakult rend szerint járt el. 
 
Tapasztalataink összegzéseként elmondható, hogy a 2011. évi tevékenységet mind 
a támogatottak, mind pedig a feladatellátásban részt vevő partnerszervezetek – 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Magyar Államkincstár – részéről maximális 
együttműködés jellemezte. 
 
A 2006. és az azt megelőző évek TEKI, CÉDE, LEKI keretei terhére létrejött 
támogatási szerződésekben vállalt 10 éves szolgáltatásnyújtási kötelezettség záró- 
és – tekintettel a 10 éves időtartamra – esetleges időközi ellenőrzéséhez javasoljuk 
egységes ellenőrzési eljárási rend, és ennek keretében egységes ellenőrzési 
jegyzőkönyv formanyomtatvány elkészítését, kiadását, melynek alapjául 
szolgálhatnak a korábbiakban a területfejlesztési tanácsoknál egyedileg kialakított és 
alkalmazott eljárási módok. 
 
 
7. A megyei területfejlesztési tanács együttműködésének értékelése az előirányzat 

felhasználására vonatkozó jogszabályban felsorolt szervezetekkel 
 
A Tanács a 2011. évi működése során – a korábbi évekkel azonosan – teljes 
mértékben együtt tudott működni az általa kezelt előirányzatok felhasználására 
vonatkozó jogszabályokban felsorolt szervezetekkel, közülük kiemelten a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Támogatáspolitikai Főosztályával, valamint a Magyar 
Államkincstár Követeléseket és Közösségi Támogatásokat Kezelő Főosztályával és 
Tolna Megyei Igazgatóságával. 
 
 
III. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács adatai: 
 
 
1. A Tanács tagjainak felsorolása 
 
A Tftv. 2011. december 31-éig hatályban állt, vonatkozó rendelkezései alapján a 
Tanács 21/2008. (III.28.) sz. határozatával módosított és a Tanács 2012. január 1-
jével történő megszűnéséig hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata (a 
továbbiakban: SZMSZ) III. fejezet 4. § 1.) pontja értelmében a szavazati jogú tagok 
névsora a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően a következők szerinti: 
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- dr. Puskás Imre, a Tanács elnöke, 
- Horváth István, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere, 
- Potápi Árpád János, a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter 

képviselője – Bonyhád Város polgármestere és a Völgységi Többcélú Kistérségi 
Társulás elnöke, 

- Várkonyi Zoltán, a Tanács alelnöke és a Tamási-Simontornyai Többcélú 
Kistérségi Társulás elnöke, 

- Hajdú János, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, 
- Pintér Szilárd, a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, 
- Fábián Valentin, a Tolna Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 

Igazgatósága igazgatója. 
A regionális idegenforgalmi bizottságok megszűnése okán azok tanácsokban történő 
képviselete időszerűtlenné vált. 
 
 
2. A Tanács állandó meghívottjainak felsorolása 
 
A Tanács állandó meghívottainak körét a tanácskozási és a konzultációs jogú tagok 
alkotják. 
A Tanács SZMSZ-ének III. fejezet 4. § 2.) és 5.) pontjai értelmében a tanácskozási 
és konzultációs jogú tagok névsora a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően az 
következők szerinti: 
 

1.) A Tanács tanácskozási jogú tagjai: 
- dr. Fischer Sándor, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, 
- dr. Szászi Ferencné, a Tolna Megyei Agrárkamara elnöke, 
- Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, 
- Potápi Árpád János, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, 
- Horváth István, a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

elnöke, 
- Keller Anikó, a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

igazgatója, 
- Fehér János, a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága 

igazgatója, 
- dr. Farkas Tibor, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, 
- Sárközi János, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
- Dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 

elnöke, 
- dr. Bartos Georgina, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal főjegyzője. 

 
2.) Konzultációs joggal meghívott a Tanács ülésére a Tftv. 14. § (4) bek. alapján 

létrejött megyei egyeztető fórum képviselője. 
2011. év során a Tolna Megyei Egyeztető Fórum képviseletét Liszicza István, 
az Esélyegyenlőségi Alapítvány képviselője látta el. 
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3. A Tanács mellett működő kistérségi, civil fórumok tagjainak felsorolása 
 
A Tanács mellett – a Tftv. 17. § (10) és 14. § (4) bekezdéseiben foglaltak alapján – 
működik a Tolna Megyei Kistérségi Fórum és a Tolna Megyei Egyeztető Fórum. 
 
A Tolna Megyei Kistérségi Fórum tagjai: 
 
A Fórum 18/2007. (X.17.) és 22/2008. (II.28.) sz. határozataival módosított, 2011. 
december 31-ig hatályos Működési rendjének (Ügyrendjének) 5. § 3.) pontja 
értelmében tagjainak névsora a következők szerinti: 

1.) Hajdú János, a Fórum elnöke és a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, 
2.) Várkonyi Zoltán, a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulása elnöke, 
3.) Horváth István, a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnöke; 
4.) Potápi Árpád János, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, 
5.) Pintér Szilárd, a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás elnöke. 

 
A Fórum üléseinek állandó meghívottja a Tanács elnöke, valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal főjegyzője. 
 
A Tolna Megyei Egyeztető Fórum tagjai: 
 
A Fórum 21/2007. (X.17.), 22/2007. (X.17.) és 9/2010. (I.25.) sz. határozataival 
módosított, 2011. december 31-ig hatályos Működési Rendjének (Ügyrendjének) 5. § 
3.) pontja értelmében tagjainak névsora a következők szerinti: 

1.) Pócs Margit, a Mentálhigiénés Műhely elnöke, a Fórum elnöke, 
2.) dr. Sáreczné Huth Andrea, a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

ügyvezető igazgatója, 
3.) Hollósi Tibor, a Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség képviselője, 
4.) Illés Gabriella, a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány 

képviselője, 
5.) Biczó Ernő, a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége képviselője, 
6.) Pécsi János, a Dél-Pannon Vidékfejlesztő Egyesület elnöke, 
7.) Liszicza István, az Esélyegyenlőségért Alapítvány képviselője. 

 
A Fórum üléseinek állandó meghívottja a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
főjegyzője. 
 
 
4. A Tanács üléseinek száma 
 
A Tanács a 2011. április 1-jei ülésén hozott 4/2011. (IV.1.) sz. határozatának 2.) 
pontja keretében hagyta jóvá a 2011. évi munkatervét, melyben az április 1-jei ülés 
mellett további három, negyedévente egy-egy ülés megtartását tervezte. 
 
A Tanács – tekintettel a döntést igénylő évközben felmerül feladataira – az év során 
összesen három alkalommal tartott ülést: április 1-jén, június 23-án, valamint 
december 1-jén. 
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5. A Tanács 2011. évi költségvetése 
 
A Tanács a 2011. évi költségvetését a 2011. április 1-jei ülésén tárgyalta, melyet a 
11/2011. (IV.1.) sz. határozata értelmében 12.031 eFt bevételi és kiadási 
előirányzattal fogadott el. 
 
Az év során a költségvetés módosítására egyszer – a Tanács 2011. június 23-i ülése 
keretében – került sor, melyet a 2011. évi minisztériumi működési támogatás 
4.473.684,- Ft-os tervezett összegével szemben 4.400.000,- Ft-ban történő 
realizálódása indokolt. 
A Tanács a csökkenés mértékére, azaz 73.684,- Ft-ra a költségvetési kiadásai 
tartalék sorának terhére biztosított fedezetet – annak 3.031.805,- Ft-ról 2.958.121,- 
Ft-ra történő csökkentésével. Ezáltal a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási 
előirányzata a Tanács 20/2011. (VI.23.) sz. határozata értelmében 12.030 eFt-ról 
11.957 eFt-ra csökkent. 
 
 
6. A Tanács által meghozott döntések száma 
 
A Tanács a 2011. évi ülései során összesen 28 db határozatot hozott a következők 
szerinti megoszlásban: 

- április 1-jei ülésen 12 db – 1/2011. (IV.1.) – 12/2011. (IV.1.), 
- június 23-i ülésen 9 db – 13/2011. (VI.23.) – 21/2011. (VI.23.), 
- december 1-jei ülésen 7 db – 22/2011. (XII.1.) – 28/2011. (XII.1.). 

 
A határozatok tartalmukat tekintve a következők szerint oszlanak meg: 

- működés (pl. költségvetés, munkaterv, munkaszervezet) 5 db, 
- beszámolók (pl. határozatok teljesüléséről, ellenőrzésekről, 

tevékenységről, működési támogatásról) 6 db, 
- pályázatok (TEKI, CÉDE, HÖF, TFC) 13 db, 
- programozás, rendezési terv (Bezerédj Program felülvizsgálata, 

Tolna Megye Területrendezési Terve módosítása) 3 db, 
- egyéb (pl. M9 Térségi Fejlesztési Tanács, 

Tolna Megyei Befektetési Kalauz) 1 db. 
 
7. A Tanács által meghozott támogatási jellegű döntések száma, előirányzatonkénti 

bontásban 
 
A Tanács támogatási jellegű döntést a döntési jogkörébe utalt fejlesztési előirányzat 
hiányában 2011. év során nem hozott. 
 
A hazai területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési decentralizált támogatási 
rendszer keretében 1996-2006 között megkötött támogatási szerződések 
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vonatkozásában, 2011. évben hozott határozatok a következő táblázatban foglaltak 
szerint oszlanak meg: 
 
 
 
 

Megnevezés: Határozatok száma: Érintett támogatási 
szerződések száma: 

Ebből: 
támogatási szerződés 

lezárások száma: 
TEKI 2 15 12 

CÉDE 4 30 28 
LEKI 0 0 0 
TFC 7 11 10 

Összesen: 13 56 50 
 
 
IV. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének adatai: 

(2011. évi állapot szerint) 
 
 
1. A munkaszervezet jogi formája 
 
Feladatellátás jogi hátterének bemutatása: 
 
A Tanács részére a Tftv. 13. §-ában rögzített megyei területfejlesztési tanácsi 
hatáskörből adódó feladatok ellátását 2011. év során is a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látta el. 
A Hivatal ezen feladatot a Tanács az 50/2008. (X.29.) sz., valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 124/2008. (XI.28.) kgy. határozata értelmében 2008. 
december 11. napján megkötött Megállapodás keretében 2009. január 1-től 
határozatlan időtartamra biztosította. 
A Tanács és a Hivatal a Megállapodást – a Tanács 5/2010. (I.25.) sz. és a Közgyűlés 
21/2010. (II.15.) kgy. határozatai értelmében – 2010. február 15-i keltezéssel 
módosította. A módosítás a feladatellátás díjának 2010. január 1-jétől – az ellátandó 
feladatok jelentős csökkenése miatt – havonta bruttó 1.000.000,- Ft-ról havonta 
bruttó 300.000,- Ft-ra történő csökkentésére irányult. 
 
A munkaszervezet jogi formája: 
 
A Hivatal a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hivatala. A Hivatal jogi 
személyiséggel rendelkező, törzskönyvi nyilvántartásba vett költségvetési szerv. 
Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
A Megállapodás szerinti feladatok ellátásához szükséges irodai, műszaki-
informatikai, telekommunikációs és egyéb infrastrukturális feltételeket a Hivatal és a 
Tanács együttesen biztosítja. 
 
 
2. A munkaszervezet tulajdonosi összetétele 
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A Hivatal a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Ötv. 75. § (1) bekezdése 
értelmében működő hivatala. 
 
 
 
 
 
3. A munkaszervezet szervezeti felépítése 
 
A Hivatal szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja be: 
 

 
 
A Hivatal vezetője a megyei főjegyző, akit – szükség szerint – általános helyettesítési 
jogkörrel a megyei aljegyző helyettesít. 
 
Az egységes Hivatal az alábbi belső szervezeti tagozódású: 

- Igazgatási és Beruházási Osztály, 
- Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály, 
- Elnöki Kabinet, 
- Belső Ellenőrzési Csoport, 
- Ellátási Csoport. 

 
Az osztályokat – a Közgyűlés elnöke egyetértésével – a főjegyző által kinevezett 
osztályvezetők vezetik. Az Igazgatási és Beruházási Osztályt a megyei aljegyző 
vezeti. 
Az osztályvezető munkáját osztályvezető-helyettesek segítik. 
Az egységes Hivatalon belül, közvetlenül a megyei főjegyzőnek alárendelve működik 
a Belső Ellenőrzési Csoport, valamint az Ellátási Csoport. 
A Hivatal irányítása a Közgyűlés elnökének – akadályoztatása esetén a 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének – feladata. Az elnöki irányítás 
gyakorlása az Ötv., valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának rendelkezései alapján történik. 
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4. A munkaszervezet létszáma 
 
A Hivatal engedélyezett létszáma a 2011. évre hatályos Szervezeti és Működési 
Szabályzat vonatkozó előírása szerint összesen 60,25 fő. 
 
A Hivatal a közte és a Tanács között létrejött Megállapodás szerinti feladatokat 2011. 
év során elsősorban az Igazgatási és Beruházási Osztályon dolgozó 1 fő 
területfejlesztési referens és 1 fő beruházási ügyintéző, valamint a Pénzügyi és 
Intézményfenntartó Osztályon dolgozó 1 fő vagyongazdálkodási ügyintéző által látta 
el, akik munkáját szükség szerint a Hivatal teljes szervezete segíti. 
 
 
5. A munkaszervezet tárgyévi kiadási és bevételi főösszegei 
 
A Hivatal 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 8.622.871 eFt. 
 
 
V. A 2011. évi működési támogatás felhasználásának bemutatása 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Tanács részére a 2011. július 8-i hatállyal, 
NFM_SZERZ/726/2011 számmal létrejött Támogatási Szerződés keretében 2011. 
évre 4.400.000,- Ft működési célú támogatást biztosított. 
 
A Támogatási Szerződés 1.2. pontjában a Felek által rögzítettek értelmében a 
támogatási összeg az alábbi megbontásban vehető igénybe, használható fel: 

I. Működési kiadások 4.350.000,- Ft, 
II. Felhalmozási kiadások 0,- Ft, 
III. Pénzeszköz-átadás 50.000,- Ft, 

Összesen: 4.400.000,- Ft. 
 
A Minisztérium a támogatási összeget a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében 
egy összegben, előfinanszírozás keretében folyósította. A támogatási összeg 2011. 
augusztus 18-án érkezett meg a Tanács bankszámlájára. 
 
A működési támogatás terhére a Tanács 2011. évi működéséhez kapcsolódó 
költségek közül az alábbi összefoglaló szerintieket számoljuk el a csatolt pénzügyi 
elszámolási táblázatban foglaltak szerinti részletezésben: 

- Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
szolgáltatási díja (100 %-ban) 3.600.000,- Ft, 

- Balázsné Geier Klára könyvelő 
szolgáltatási díja (100 %-ban) 240.000,- Ft, 

- Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
szolgáltatási díja (43 %-ban) 510.000,- Ft 

- „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 
működési hozzájárulása (100 %) 50.000,- Ft 

Összesen: 4.400.000,- Ft 
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A Tanács az ezen költségeket felüli működési költségeinek fedezetét a tagi 
hozzájárulásokból, valamint az előző évi pénzmaradványa terhére tudta biztosítani. 
 
 
 
 
VI. Kimutatás a kezelt szerződések számáról 
 
A működési Támogatási Szerződés 4.1. c) pontja alapján a jelen beszámoló részét 
képezik a decentralizált támogatási rendszer keretében a Tanács kezelésében lévő 
támogatási szerződések adatainak éves és előirányzatonkénti bontás szerint 
összeállított kimutatások a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően. 
A kimutatásokat a jelen beszámoló postai továbbításával egyidejűleg, a Támogatási 
Szerződés előírásai értelmében elektronikus formában teljesítjük a Tisztelt Támogató 
részére a megadott mukodesi.tamogatas@nfm.gov.hu címre a 2012. február 28-i 
határidőig. A kimutatások közül a Tanács élő szerződésállományának évenkénti és 
előirányzatonkénti összesítő adatait tartalmazó táblázatot jelen beszámolóhoz 
csatoltan postai úton is továbbítjuk. 
 
 
Tisztelt Támogató! 
 
A működési Támogatási Szerződés 3. és 4. pontjaiban foglaltak alapján a Tanács 
2011. évi tevékenységéről a jelen szakmai beszámolóval, valamint az ahhoz csatolt 
pénzügyi elszámolással adok számot a Tolna Megyei Önkormányzat – mint a Tolna 
Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja – Közgyűlésének elnökeként a Tisztelt 
Támogató számára. 
 
Kérem beszámoló szíves elfogadását, valamint a működési Támogatási Szerződés 
részét képező azonnali beszedési megbízásról szóló felhatalmazó levél feloldásához 
történő hozzájárulást. 
 
 
Szekszárd, 2012. február 17. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre 
 a Tolna Megyei Önkormányzat 
 Közgyűlésének elnöke 
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A)                              
Számla vagy egyéb 
bizonylat sorszáma

B)                              
Számla vagy egyéb 

bizonylat kelte

C)                                   
Számla vagy egyéb 

bizonylat teljes összege 
(Ft)

D)                                             
A támogatás terhére a 

számla vagy egyéb 
bizonylat összegéből 
elszámolt összeg  (%)

E)                                             
A támogatás terhére a 

számla vagy egyéb 
bizonylat összegéből 
elszámolt összeg  (Ft)

F)                           
Számla vagy 

egyéb bizonylat 
tárgya 

G)                                                         
Számla vagy egyéb bizonylat 

kapcsolódása a Tftv-ben foglalt 
feladatokhoz  (jogszabályi 

hivatkozás megjelölésével)*

5 047 500 86% 4 350 000

0 0% 0

0 0% 0

0 0% 0

5 047 500 86% 4 350 000

0 0% 0

5 047 500 86% 4 350 000

1
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 
Szekszárd

11/000096 2011.02.03 300 000 100% 300 000

2
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 
Szekszárd

11/000155 2011.03.03 300 000 100% 300 000

3
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 
Szekszárd

11/000223 2011.04.04 300 000 100% 300 000

4
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 
Szekszárd

11/000288 2011.05.02 300 000 100% 300 000

5
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 
Szekszárd

11/000353 2011.06.02 300 000 100% 300 000

6
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 
Szekszárd

11/000451 2011.07.04 300 000 100% 300 000

7
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 
Szekszárd

11/000515 2011.08.03 300 000 100% 300 000

8
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 
Szekszárd

11/000582 2011.09.05 300 000 100% 300 000

9
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 
Szekszárd

11/000675 2011.10.03 300 000 100% 300 000

10
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 
Szekszárd

11/000762 2011.11.02 300 000 100% 300 000

11
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 
Szekszárd

11/000823 2011.12.02 300 000 100% 300 000

12
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 
Szekszárd

11/000856 2011.12.22 300 000 100% 300 000

13 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010965 2011.02.11 20 000 100% 20 000

14 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010967 2011.03.17 40 000 50% 20 000

15 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010968 2011.04.14 20 000 100% 20 000

16 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010970 2011.05.18 20 000 100% 20 000

17 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010972 2011.06.16 20 000 100% 20 000

18 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010974 2011.07.13 20 000 100% 20 000

19 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010975 2011.08.15 20 000 100% 20 000

20 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010977 2011.09.14 20 000 100% 20 000

21 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010978 2011.10.18 20 000 100% 20 000

22 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010979 2011.10.18 20 000 100% 20 000

23 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010980 2011.11.25 20 000 100% 20 000

24 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010981 2011.12.08 20 000 100% 20 000

Számviteli feladatok ellátása. (12. 
§ (2) és 13. § (2) h) - 2011. 12. 21-i 

hatály)

I.2.1. készletbeszerzés 

I.2.2. szolgáltatások

Kiadás típus

I. Működési kiadások összesen

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács (Támogatott neve) pénzügyi elszámolása

I.1.2. munkaadókat terhelő járulékok

I.2. Dologi jellegű kiadások összesen:

I.1. Személyi jellegű kiadások

I.1.1. személyi juttatások

Megállapodás 
szerinti 

feladatellátás.

A Tftv. 13. §-ában rögzített 
megyei területfejlesztési tanácsi 
hatáskörök ellátása érdekében 

végzett feladatellátás. (12. § (4) - 
2011. 12. 21-i hatály)

Megbízási 
szerződés 

szerinti 
szolgáltatás.

1/2
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25
Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány, Szekszárd OQOSA5798202 2011.07.12 987 500 43% 424 105

26
Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány, Szekszárd OQOSA5798244 2011.12.09 200 000 43% 85 895

0 0% 0

0 0% 0

0 0

0 0% 0

50 000 100% 50 000

27 "M9" Térségi Fejlesztési Tanács T.9-9/2011 2011.02.11 50 000 100% 50 000

Támogatási 
szerződés 

szerinti 
támogatás.

Működési célú pénzügyi 
támogatás.  (15. § (1) - 2011. 12. 

21-i hatály)

5 097 500 86% 4 400 000

Tolna Megye Komplex Fejlesztési 
Programjának felülvizsgálata. (13. 

§ (2) a) - 2011. 12. 21-i hatály)

I.2.3. különféle dologi kiadások

Megbízási 
szerződés 

szerinti 
szolgáltatás.

Mindösszesen:

*: az oszlopban kérjük annak feltüntetését is, hogy az adott összeg, vagy annak egy része reprezentációs célú kiadás-e

III. Pénzeszköz átadás

Kelt: Szekszárd, 2012. február 17.

II. Felhalmozási kiadások összesen

II.1. intézményi beruházások, felújítások

I.2.4. egyéb folyó kiadások

(Az aláíró nevét nyomtatott betűvel, és kamarai tagsági számát is kérjük kiírni!)

Könyvvizsgáló aláírása:

………………………………………….……………...………..

Cégszerű aláírás:

………………………………………….……………...………..
(A törvényes képviselő nevét nyomtatott betűvel is kérjük kiírni!)

Könyvvizsgálói nyilatkozat:
A könyvvizsgálat során a/az ……………………………….. (Támogatott neve) pénzügyi elszámolását, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint 
felülvizsgáltam, és ennek alapján megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az elszámolást a szerződésben foglaltakkal összhangban, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Igazolom, hogy a számlaösszesítőben felsorolt számlák és egyéb 
bizonylatok a számlaösszesítőben jelölt tartalommal megegyezően, a Támogatottnál eredeti példányban rendelkezésre állnak. Az eredeti számlákon a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött, jelen támogatási szerződés 
keretében történő elszámolás ténye a szerződésszámmal és az elszámolt összeg megjelölésével együtt feltüntetésre került, továbbá a jelen támogatási szerződés keretében elszámolni kívánt összeg egyéb támogatás terhére nem került elszámolásra.

2/2
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 2. számú melléklete

Év Előirányzat Szerződések száma (db)

TFC 0
TEKI 0
CÉDE
LEKI

ISZVP**
TFC 0
TEKI 0
CÉDE
LEKI

ISZVP**
TFC 0
TEKI 0
CÉDE 12
LEKI

ISZVP**
TFC 2
TEKI 7
CÉDE 18
LEKI

ISZVP**
TFC 3
TEKI 67
CÉDE 57
LEKI

ISZVP**
TFC 5
TEKI 115
CÉDE 69
LEKI

ISZVP**
TFC 6
TEKI 110
CÉDE 80
LEKI

ISZVP**
TFC 0
TEKI 105
CÉDE 97
LEKI

ISZVP**
TFC
TEKI 116
CÉDE 61
LEKI

ISZVP**
TFC
TEKI 110
CÉDE 66
LEKI

ISZVP**

2002

2003

1996

1997

1998

1999

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács élő* szerződésállománya                                      
2011. december 31-én

2000

2001

2004

2005

1/2
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TFC
TEKI 47
CÉDE 31
LEKI 51

ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI

ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI

ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI

ISZVP**
1582

Dátum: 2012. február 17.

Képviseletre jogosult aláírása

*: az élő szerződésállományba nem kell beleszámolni az Alaptábla fülön szereplő "befejezett 
(pénzügyileg és kötelezettségvállalás szempontjából lezárult), és a Tanács által tárgyévben 
lezárt" státuszú szerződéseket

2009

2008

Összesen:

2006

2007

** az ISZVP-re vonatkozó adatszolgáltatást csak az érintett megyék esetén kérjük kitölteni

2/2
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A Tolna Megyei Közgyűlés 
3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének melléklete 

 
 

1. számú melléklet 
 
 

Az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak jegyzéke  
 

1.) JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: dr. Égi Csaba 
 
Tagjai:          dr. Sümegi Zoltán 
 Takács Zoltán 

Széles András 
Frankné dr. Kovács Szilvia 
Tóth Endre Géza 

 
 

            2.)  PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Kerecsényi Márton 
 
Tagjai: dr. Sümegi Zoltán 
 dr.Égi Csaba 
 Márkus György 

Takács László 
Tóth Endre Géza 

 
 

3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Széles András 
 
Tagjai: Porga Ferenc 

Márkus György 
 Takács Zoltán 

László Ferenc 
Krauss Péter 
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2. számú melléklet 
 

A Bizottságok feladatairól és a bizottságokra átruházott hatáskörökről 
 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
1.) A Közgyűlés hatásköréből átruházott hatásköre: gyakorolja az egyéb munkáltatói 

jogokat a Közgyűlés elnöke tekintetében (díjazás és költségtérítés megállapítás, 
kártérítési felelősség megállapítása kivételével), 

 
2.) Javaslatot készít a Közgyűlés számára a tisztségviselők javadalmazására, 
 
3.) Vizsgálja a Közgyűlés tagjainak mandátumát, 
 
4.) Lebonyolítja a Közgyűlés hatáskörébe tartozó választásokat, titkos szavazásokat, 

megállapítja azok eredményét és jelentést tesz a Közgyűlésnek, 
 
5.) A főjegyzővel közösen figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat 

hatályosulását, szükség szerint módosító indítványt terjeszt elő. Az SZMSZ és 
módosítása csak a bizottság véleményével együtt terjeszthető a Közgyűlés elé, 

 
6.) Véleményezi a Közgyűlés rendeleteit, koordinálja a Közgyűlés rendeletalkotó 

tevékenységét, 
 
7.) Ellenőrzi a Közgyűlés rendeleteinek, határozatainak végrehajtását,  
 
8.) Véleményezi a Közgyűlés hatáskörének átruházására vonatkozó előterjesztést,  
 
9.) Állást foglal jogi, ügyrendi kérdésekben, 
 
10.) Vizsgálja a Közgyűlés tisztségviselői, a Közgyűlés tagjai, valamint a bizottsági 

tagok összeférhetetlenségét és az összeférhetetlenségi bejelentéseket, 
 
11.) Nyilvántartja és ellenőrzi a Közgyűlés tisztségviselői és a Közgyűlés tagjai 

vagyonnyilatkozatait, 
 
12.) Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, annak eredményéről 

tájékoztatja a Közgyűlést, 
 
13.) Véleményezi a Közgyűlés Hivatalának szervezeti, működési rendjére vonatkozó 

javaslatot, 
 
14.) Előzetesen véleményezi a megyehatárt érintő területszervezési intézkedéseket, 
 
15.) Figyelemmel kíséri a megye területén a közrend, közbiztonság helyzetét, javaslatot 

tesz a javítására. 
 
16.) Véleményezi a települési önkormányzatokkal létrejövő együttműködési megállapo-

dásokat, társulási szerződéseket. 
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17.) Közreműködik a Megyei Közgyűlés és az egyházak, valamint a nemzetiségek 
közötti együttműködés fejlesztésében. 

 
18 .) Kapcsolatot tart a tolna megyei területi nemzetiségi önkormányzatokkal, 
 
19 .) A megye nemzetiségét érintő ügyekben javaslatot tesz, véleményt nyilvánít, 
 
 20.) Megtárgyalja ( a nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatának ismeretében ) a 

területi nemzetiségi önkormányzat egyetértését, véleményét igénylő közgyűlési 
előterjesztéseket, 

 
 21.) Megtárgyalja a megyei nemzetiséget e minőségében érintő önkormányzati 

rendeletek tervezetét, 
 
 22.) Véleményezi a területi nemzetségi önkormányzat megyei önkormányzattól történő 

feladat, - hatáskör átvételére irányuló kezdeményezését, 
 
 23.) Elősegíti a területi nemzetiségi önkormányzatok egymás közötti, valamint a 

megyei önkormányzattal való együttműködését, kapcsolattartását, 
 
24.) Figyelemmel kíséri a központi kormányzat felügyelete és koordinálása alapján az 

önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú átvilágítását. 
 
 
 

Pénzügyi és Monitoring Bizottság 
 
A Közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskör: 
 
- a korábban a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott, le nem zárt 

szerződésállomány kezelése, ellenőrzések nyomon követése, 
 
- döntés a támogatási szerződések lezárásáról, estleges szankciókról, 
 

- döntés a korábban a Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott – Tolna 
megyét érintő – támogatási szerződések módosításáról,esetleges szankciókról, 
lezárásáról. 

 
További hatáskörök:   
 
1.) Véleményezi a költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelet-tervezeteket, 
 
2.) Véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámoló 

tervezeteit, 
 
4.) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását, a vagyon 

változását, vizsgálja a változásokat előidéző okokat, 
 
5.) Vizsgálja az Önkormányzat likviditását, az esetleges hitelkérelmek indokait és 

gazdasági megalapozottságát, 
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6.) Ellenőrzi az Önkormányzati Hivatalnál a pénzkezelési szabályzat betartását, a 
bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesítését,  

 
7.) Felügyeli az önkormányzati vagyon hatékony működésének, megóvásának, 

fejlesztésének elősegítését szolgáló stratégiai koncepciók előkészítését, 
kidolgozását, 

 
8.) Ellenőrzi az önkormányzati vagyon fejlesztésére, állagmegóvására irányuló 

stratégiai döntések előkészítését, véleményezi a döntési alternatívákat,  
 
9.) Javaslatot tesz a fejlesztési tervek szükség szerinti aktualizálására, pénzügyi feltéte-

lektől függően a fejlesztések rangsorolására,  
 
10.) Véleményezi a fejlesztési, felújítási források elnyerésére irányuló pályázatokat, 

javaslatot tesz a pályázatok benyújtására,  
 
11.) Folyamatosan figyelemmel kíséri a felhalmozási kiadások alakulását, javaslatot 

tesz a költségvetési rendelet szükség szerinti módosítására a pénzügyi 
lehetőségek figyelembevételével, 

 
12.) Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a fejlesztések, felújítások megvalósítását,    
 
13.) Felügyeli, a vagyongazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendeletek, 

határozatok előkészítését, 
 
14.) Figyelemmel kíséri az Önkormányzati vagyon alakulását,  
 
15.) Kezdeményezi az önkormányzati vagyon hasznosítását, felügyeli a hasznosítási 

terv készítését, felülvizsgálja a tervet, aktívan részt vesz annak végrehajtásban,   
 
16.) Felügyeli, illetve ellenőrzi az Önkormányzat gazdasági társaságalakítási 

(átalakítási) kezdeményezéseit, gazdasági társaságba történő pénzbeli és apport 
befektetéseit, 

 
17.) Kezdeményezi és segíti a gazdasági kapcsolatok kialakítását, szélesítését, 
 
18.) Vizsgálja a megye gazdasági adottságait, lehetőségeit. Közreműködik a megyei 

jelentőségű fejlesztési programok, vállalkozások előkészítésében, figyelemmel 
kíséri ezek megvalósulását, 

 
19.) Véleményezi a költségvetési rendelet módosítási tervezeteit, 
 
20.) Véleményezi a Közgyűlés tagjai, bizottságai, elnöke, a főjegyző pénzügyi 

kihatással járó előterjesztéseit,  
 
21.) Véleményezi az önkormányzati költségvetési források terhére tervezett fejlesztési, 

felújítási javaslatokat, különös tekintettel azok pénzügyi kihatásaira,  
 
22.) Ellenőrzi és hitelesíti az önkormányzat törzsvagyon leltárát,  
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23.) A települési önkormányzatok igényei szerint módszertani segítséget nyújt, szakta-
nácsadást, információt biztosít, 

 
24.) Közreműködik a megyei területfejlesztési, kistérségi fejlesztések előkészítésében, 

megvalósításában, 
 
25.) Részt vesz ágazati fejlesztési koncepciók kidolgozásában és összehangolásában, 
 
26.) Közreműködik a vállalkozásbarát környezet megteremtésének elősegítésében, a 

vállalkozások, a gazdasági növekedés, a jövedelemteremtő képesség feltételeinek 
javításában, 

 
27.) Közreműködik - más szakmai bizottságokkal közösen - a Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése területfejlesztési feladatkörének ellátásában, 
 
28.) Közreműködik a megyében a gazdasági adottságok feltárásának vizsgálatában, 

koncepciók, programok kidolgozásában, a megye infrastrukturális 
elmaradottságának felszámolásában, 

 
29.) Tevékenységi területét illetően főhatóságokkal és egyéb szervekkel 

együttműködést alakít ki, 
 
30.) Véleményezi a korábban a Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint a Regionális 

Fejlesztési Tanács hatáskörébe tartozó előirányzatok vonatkozásában meglévő 
támogatási szerződésállománnyal kapcsolatos közgyűlési döntések tervezetét, 

 
31.) Közreműködik a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának 

nyomon követésében és értékelésében, 
 
32.) Figyelemmel kíséri: 
 

a.)  A vállalkozást élénkítő megyei önkormányzati tevékenység területi hatását, 
 

b.) A Megyei Önkormányzat térségi, területfejlesztési tevékenységének 
megvalósulását, 
  

c.) A Megyei Önkormányzat és a települési önkormányzatok közötti információs 
kapcsolatok alakulását,  

 
d.) A decentralizált pályázati rendszer működését. 

 
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 

 
 
1.) Segíti és koordinálja a Megyei Önkormányzat térségi, területfejlesztési tevékenysé-
gét, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű térségekre,  
 
2.) Részt vesz ágazati fejlesztési koncepciók kidolgozásában és összehangolásában,  
 
3.) Összehangolja a megyét, illetve több települési önkormányzatot érintő területfejlesz-
tési és rendezési feladatokat, 
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4.) Összehangolja az elmaradott és speciális térségekkel kapcsolatos feladatokat,  
 
5.) Vizsgálja az infrastruktúra, az ellátás és szolgáltatások megyei helyzetét, javaslatot 
dolgoz ki a területi különbségek mérséklésére, megszüntetésére, 
 
6.) Közreműködik a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tervek, 
koncepciók kidolgozásában, elemzi a megyében folyó természet- és környezetvédelmi 
tevékenységet, elősegíti a műemlékvédelmi feladatok ellátását, 
 
7.) Figyelemmel kíséri a regionális jellegű kommunális szolgáltatás helyzetét, és 
javaslatot készít a szolgáltatás fejlesztésére, 
 
8.) Gondoskodik területfejlesztésre, környezetvédelemre, idegenforgalomra, a 

területrendezésre és műemlékvédelemre elkülönített pénzeszközök 
felhasználására vonatkozó pályázat kiírásáról és értékeléséről, 

 
9.) Közreműködik a Megyei Önkormányzat működési területén a gazdasági adottságok, 

erőforrások feltárásának vizsgálatában, részt vesz az ezek hasznosítását célzó 
programok, konkrét beruházások, fejlesztések, vállalkozások előkészítésében, 
létrehozásában, figyelemmel kíséri ezek megvalósulását, 

 
10.) Közreműködik a nemzetközi szervezetekben (Európai Régiók Gyűlése, Duna 

Menti Tartományok Munkaközössége, Európai Bortermelő Régiók Gyűlése) végzett 
tevékenység megyék közötti jobb összehangolásában, az érdekek hatékonyabb 
érvényesítésében, 

 
11.) Elősegíti a közigazgatás területén történő együttműködés erősítését Bautzen és 

Main Tauber járás, Aube megye, Alba megye, Szecsuán tartomány, Pozega 
Slavon megye, West Sussex tartomány bevonásával, 

 
12.) Közreműködik az uniós képzési és konferencia sorozat további kiterjesztésében, 

akkreditált képzések elindításában. 
 
13.) Gondoskodik a civil szervezetekkel kialakított kapcsolatok további mélyítésében, 
 
14.) Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei sportfeladatok ellátásával megbízott 

Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége munkáját, és az önkormányzati 
támogatás rendeltetésszerű felhasználását, 

 
15.) Véleményezi a megyei sport rendezvény naptárakat, 
 
16.) Javaslatot tesz területén szakmai célú pénzügyi keretek felhasználásának módjára, 

és az esetleges igénylők pályázatait elbírálja, 
 
17.) Közreműködik a megye sportpolitikai, testnevelési, diák- és szabadidő sport 

fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, 
 
18.) A célkitűzéseivel összhangban támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó 

szervezeteket, 
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19.) Részt vesz a nemzetközi testnevelési és sportkapcsolatokban, 
 
20.) Előzetesen véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót, fejlesztési 

programot, valamint a megyei területrendezési tervet, vizsgálja ezek országos és a 
kiemelt térségekre vonatkozó tervekkel való összhangját, 

 
21.) Figyelemmel kíséri a 20. pontban foglalt dokumentumok közötti összhang 

biztosítását, 
 
22.) Előzetesen véleményezi a megye területét érintő, fejlesztési források 

felhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat ( ágazati 
tervek és uniós tervek), 

 
23.) Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti 

állapotát, adottságait, 
 
24.) Figyelemmel kíséri a megyei területrendezési terv és a településrendezési tervek 

összhangját, 
 
25.) Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak 

megvalósítását, 
 
26.) Közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és értékelésében, a 

területfejlesztési programok megvalósulásának monitorozásában és a programok 
megvalósulásának előzetes, közbenső és utólagos értékelésében, 

 
27.) Koordinálja a települések fejlesztési tevékenységét a települési önkormányzatok 

felkérése alapján, 
 
28.) Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről, 
 
29.) Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, 

társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel. 
 
30.) Érvényre juttatja a megye települési önkormányzatainak sajátos, a térség 
helyzetéből adódó érdekeit, megjeleníti, képviseli azokat, 
31.) Segíti a települési, kistérségi és megyék közötti együttműködést, 
kapcsolattartást, 
32.) Elemzi a terület idegenforgalmának alakulását. 
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3. számú melléklet 
 

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, 
 
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, 
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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 
koncepciót, 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.   
 

4.) Átruházott költségvetési hatáskörök: 
  

a) A költségvetési rendeletben évente meghatározott összeghatárig az általános 
tartalék felhasználása, 

 
b) A költségvetési rendeletben évente meghatározott feltételekkel a céltartalék 

átcsoportosítása, illetve rendelkezés cél szerinti felhasználásáról, 
 
c) A költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás, a mindenkori 
költségvetési rendeletben foglalt feltételekkel, 
 
d.) Feladathoz kapcsolódó támogatás átvétele államháztartás alrendszereitől, 
gazdasági szervezetektől, lakosságtól, külföldről, 

 
e.) 100 E Ft értékhatárig az önkormányzati követelésekről való lemondás, ezen 
értékhatár felett a Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyetértésével, 
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f.) A jogszabályokon és központi döntéseken alapuló - külön mérlegelést nem 
igénylő - támogatás illetve személyi juttatás előirányzat növelés végrehajtása.  

 
5. ) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos átruházott hatáskörök: 

 
a.) Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott értékhatárok közötti 
beruházások, felújítások engedélyezése, 

 
b.) A Megyei Önkormányzati beruházások okmányainak jóváhagyása, 

 
c.) A közösségi értékhatárt el nem érő közbeszerzések esetében gyakorolja 

az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit. 
 

 
 6 .) 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) A megyei jogú város polgármesterével felváltva vezeti az egyeztető 
bizottságot annak működési rendje szerint, 

 
c.) Szervezi a Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait. 

 
d.) 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. 
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4. számú melléklet 
 

A főjegyző részletes feladat-, és hatásköri jegyzéke 
 
 
1.) A közgyűléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 

 
a.) Elősegíti a közgyűlési tagok munkáját, 
 
b.) Előkészíti a Közgyűlés és bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, a közgyűlés 
üléseit, 
 
c.) Döntésre előkészíti a Közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozó ügyeket, dönt 
azokban az ügyekben, amelyet a közgyűlés elnöke ad át, 
 
d.) Tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlésen, a Közgyűlés bizottságainak 
ülésén, 
 
e.) Jelzést tesz a Közgyűlésnek, a bizottságoknak, a Közgyűlés elnökének, ha 
döntésüknél jogszabálysértést észlel, 
 
f.) Gondoskodik a Közgyűlés rendeleteinek, határozatainak végrehajtásáról, 
szervezi a végrehajtás ellenőrzését, 
 
g.) Irányítja a Közgyűlés és a megyei önkormányzati bizottságok szervezési és 
ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat.  

 
2.) A bizottságokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 
 

a.) Biztosítja a bizottságok működéséhez szükséges tárgyi és ügyviteli feltételeket, 
 
b.) Megvizsgálja a bizottságok által kezdeményezett javaslatokat, tájékoztatást ad 
az elintézés lehetőségéről, 
 
c.) Személyesen, vagy megbízottja útján részt vesz a bizottságok ülésein, 
törvényességi kérdésekben felvilágosítást nyújt.  
 

3.) A hivatallal kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 
 
a.) Összehangolja és szervezi a hivatal munkáját, 
 
b.) Hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
 
c.) Gyakorolja az ellenjegyzés jogát mindazon esetekben, amikor a Közgyűlés 
elnöke a kizárólagos kötelezettségvállaló, 
 
d.) Képviseli a hivatalt, 
 
e.) Szervezi a hivatal dolgozóinak továbbképzését, 
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f.) Irányítja és koordinálja a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos 
feladatok ellátását, 
 

4.) Pénzügyi, gazdálkodási feladat- és hatáskörei: 
 

a.) Előkészíti a Megyei Önkormányzat gazdasági programtervezeteit, 
költségvetéséről szóló koncepcióit, a költségvetési rendelet, illetve az ahhoz 
kapcsolódó, azt megalapozó rendeletek tervezését, 
 
b.) A Megyei Önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a 
központi költségvetés számára, 
 
c.) Kialakítja a saját, valamint intézményi, számviteli rendjét a költségvetési 
szervekre vonatkozó előírások alapján,  
 
d.) Az államháztartás igényeinek megfelelően információt szolgáltat, 

 
e.) Elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 
(zárszámadást), ennek keretében elszámol a normatív költségvetési 
hozzájárulásokkal, 

 
f) Szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetét, 

 
g) A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának saját hatáskörben történő 

módosítása, előirányzat-csoportokon belül kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás.  

 
5.) Egyéb feladat- és hatáskörei: 
 

a.) Rendszeres tájékoztatást ad a Közgyűlés elnökének, a Közgyűlésnek, a 
bizottságoknak a Megyei Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, 
 
b.) Részt vesz a Megyei Önkormányzatot érintő térségi fejlesztési programok 
megalapozásában, véleményezésében, koordinálja a programok végrehajtásának 
helyi feladatait, információt szolgáltat azok megvalósításáról, 
 
c.) Ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat Közlönyének kiadásával kapcsolatos 
teendőket, 

 
d.) Lebonyolítja - külön törvény alapján - az országgyűlési képviselői, az 
önkormányzati képviselői és a nemzetiségi önkormányzati képviselői választásokat, 

 
e.)Személyesen, vagy megbízottja útján részt vesz a területi nemzetiségi 
önkormányzat testületének, bizottságainak    ülésein, törvényességi kérdésekben 
felvilágosítást nyújt, 

 
f.) Irányítja a területi nemzetiségi önkormányzatok szervezési és ügyviteli 

tevékenységével kapcsolatos feladatokat, 
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g.) Közreműködik a területi nemzetiségi önkormányzat testületi és bizottsági 
üléseiről készült jegyzőkönyvek Tolna Megyei Kormányhivatal részére történő 
megküldéséről. 
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A Tolna Megyei Közgyűlés 
4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének melléklete 

 
 

1. számú melléklet 
 

 
1. Térségi Szerkezeti Terv 
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2. számú melléklet 
 

A M E G Y E  T E RÜL E T ÉT  É RI NT Ő  O RS Z ÁG O S  É S  T É RS É G I  JE L E NT Ő S ÉG Ű 
M ŰS Z AKI  I NF R AS T RUKT ÚRA- H ÁL Ó Z AT O K É S  E G Y E DI  É P ÍT M É NY E K 
T É RBE L I  RE NDJE  S Z E M P O NT JÁBÓ L  M E G HAT ÁRO Z Ó  T E L E P ÜL É S E K  

2.1. Gyorsforgalmi utak: 
- M6: Budapest (M0) – Dunaújváros – Szekszárd – Bóly – Ivándárda térsége – 

(Horvátország)) (a TEN-T hálózat része) 
- M9: Szombathely térsége (M86) – Püspökmolnári térsége – Zalaegerszeg térsége – 

Nagykanizsa – Inke térsége – Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd térsége – Szeged 
(M5) (az M86 és az M7 közötti szakasz a TEN-T hálózat része) 

2.2. Főutak: 
6. számú főút: Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Pécs – Barcs - (Horvátország) 
52. számú főút: Kecskemét (5. sz. főút) - Solt – Dunaföldvár (6. sz. főút) 
55. számú főút: Szeged (5. sz. főút) – Baja – Bátaszék (M6) 
56. számú főút: Szekszárd (6. sz. főút) – Mohács – Udvar – (Horvátország) 
61. számú főút: Dunaföldvár (6. sz. főút) – Dombóvár – Kaposvár – Nagykanizsa (7. 
sz. főút) 
611. számú főút: Dombóvár térsége (61. sz. főút) – Sásd (66. sz. főút) 
63. számú főút: Tolna (6. sz. főút) – Sárbogárd – Székesfehérvár (M7) 
64. számú főút: Simontornya (61. sz. főút) – Balatonvilágos (7. sz. főút) 
65. számú főút: Szekszárd (6. sz. főút) – Tamási – Siófok (7. sz. főút) 
631. számú főút: Szedres (M6 - 63. sz. főút) 

2.3. Új főúti kapcsolatok: 
- Nagykónyi (61. sz. főút) – Lajoskomárom térsége – Székesfehérvár (M7) 
- Sávoly (M7) – Marcali – Somogyvár – Gamás – Törökkoppány – Nagykónyi (61.sz. 

főút) 

2.4. Főutak tervezett településelkerülő szakaszai: 
- 55. sz. főút: Bátaszék, Alsónyék, Pörböly,  
- 63. sz. főút: Nagydorog, Bikács,  
- 65. sz. főút: Tamási,  
- 61. sz. fõút: Dunaföldvár, Simontornya, Pincehely, Dombóvár, 
- 611. sz. főút: Dombóvár, Kaposszekcső,  

2.5. Térségi jelentőségű mellékutak: 
- Paks (6. sz. főút) – Nagydorog – Tamási (61. sz. főút) (a 6232j út felhasználásával) 
- Bátaszék (M6) – Möcsény – Bonyhád – M9 (5603j út felhasználásával) 
- Hőgyész (65. sz. főút) – Dombóvár (61. sz. főút) (5632j út felhasználásával) 
-  Iregszemcse (65. sz. főút) – Ozora – Simontornya (61.sz. főút) (6407j út 

felhasználásával) 
- Dunaföldvár (6. sz. főút) – Mezőfalva – Seregélyes (62. sz. főút) (6228j út 

felhasználásával) 
-  Igal – Lápafő – Szakcs – Kocsola (6507j. út felhasználásával 
 

2.6. A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos 
törzshálózati vasútvonalak: 

 - Budapest – Pécs 
 - Dombóvár – Gyékényes – (Horvátország) 

2.7. Egyéb országos törzshálózati vasútvonalak: 
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 - Dunaújváros – Paks 
 -  Rétszilas – Bátaszék 
 - Dombóvár – Bátaszék 
 - Bátaszék – Baja - Kiskunhalas 

2.8. Keskeny nyomtávú vasútvonal: 
 -  Pörböly – Gemenc – Bárányfok  -  Szekszárd (vasútállomás) 

2.9. Kereskedelmi (nemzetközi repülőtérré fejleszthető) repülőtér: 
 - Őcsény 

2.10. Országos kerékpárút törzshálózat elemei: 
61. Közép-magyarországi kerékpárút: 
Bugacpusztaháza - Soltvadkert - Kiskőrös - Dunapataj - (6. Alsó-Dunamente 
kerékpárút Dunapataj és Solt közötti szakasza) - Solt - Dunaföldvár - Simontornya - 
Tolnanémedi – Tamási 
62. Sió-völgyi kerékpárút: 
Fajsz – Szekszárd – Sióagárd – Kölesd – Sárszentlőrinc – Simontornya – (61. Közép-
magyarországi kerékpárút Simontornya és Tolnanémedi közötti szakasza) – 
Tolnanémedi - Siófok 
72. Külső-somogyi kerékpárút: 
Szántód - Kőröshegy - Tamási - Hőgyész - Bonyhád – Mecseknádasd - Pécsvárad - 
Pécs – Újpetre 
74. Kaposmente kerékpárút: 
Nagyatád - Segesd - Nagybajom - Kaposmérő - Kaposvár – Taszár - Dombóvár - 
Kurd – Hőgyész 

2.11. Térségi kerékpárút hálózat elemei: 
- Dunaújváros – Dunaföldvár – Paks – Gerjen – Bogyiszló – Gemenc – Pörböly – 

Báta – Dunaszekcső (végig a Duna jobb partján) 
-  Dombóvár – Kocsola – Pári – Tamási – Felsőnyék (felhagyott vasútvonal), 
-  Törökkoppány – Nagykónyi – Tamási – Keszőhidegkút – Gyönk – Kölesd – 

Tengelic – Duna-part (részben felhagyott vasútvonal), 
-  Dombóvár – Kaposszekcső – Sásd (a meglévő 611sz. főút mellett), 
- Hőgyész – Kalaznó – Varsád – Kölesd – Tengelic – Duna-part, 
- Paks – Németkér, 
- Tengelic – Fadd – Tolna, 
- Tolna – Bogyiszló – Duna-part, 
- Fadd – Gerjen – Duna-part, 
 - Dombóvár – Mágocs – Egyházaskozár – Aparhant – Bonyhád – Szálka – Alsónyék 

– Báta - Dunaszekcső 
- Murga – Zomba - Sióagárd, 
- Sióagárd – Kakasd – Bonyhád (Völgységi patak völgye). 
- Pörböly – Duna bal partja között,  
- Simontornya – Mezőszilas – Sárszetmihály (64. sz. főút mentén), 
- Dunaföldvár – Seregélyes – Gárdony (6228. j. út mellett), 
- Nagykónyi – Iregszemcse  
- Bogyiszló – Fácánkert – 63. sz. főút között, 
- Szekszárd – Bonyhád – (Völgységi patak völgye) 
 

2.12. Nemzetközi és országos jelentőségű víziutak: 
 A víziút neve: A szakasz (fkm-fkm): A vízi út osztálya: 
 - Duna (nemzetközi víziút) 1641-1433 VI/C 
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 - Sió-csatorna 121-23 IV/időszakosan 
 (Kizárólag az olyan balatoni 

vízeresztések időszakában 
hajózható, amelyet a Hajósoknak 
Szóló Hirdetményben közzé 
tesznek.) 

 - Sió-csatorna 23-0 IV 

2.13. Közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötő: 
 - Szekszárd 

2.14. Térségi közforgalmú kikötők: 
 - Dunaföldvár 
 - Dunaföldvár 
 - Dunaföldvár 
 - Paks 
 - Paks 
 - Paks 
 - Paks 
 - Fadd - Dombori 
 - Fadd – Dombori 
 - Fadd - Dombori 
 - Bogyiszló 

2.15. Kompátkelőhely: 
 - Paks 
 - Fadd - Dombori 
 - Gerjen 

2.16. Térségi jelentőségű logisztikai központ: 
- Paks 
- Szekszárd 
- Dombóvár – Kaposszekcső 

2.17. Atomerőmű  és egyéb erőművek:  
 - Paks 
2.18. Kiserőmű:  

- Paks 
- Paks (szélerőmű park) 
- Dunaföldvár (szélerőmű park) 
-  Németkér (szélerőmű park) 
- Fadd (szélerőmű park) 
- Bonyhád (szélerőmű park) 
- Bonyhád (szélerőmű park) 
- Bonyhád (szélerőmű park) 
- Pusztahencse (szélerőmű park) 
- Pincehely (szélerőmű park) 

2.19. A 400 kV-os villamos energia-átviteli hálózat elemei: 
- Kaposvár – Paks 
- Litér – Paks 
- Martonvásár – Paks 
- Paks – Albertirsa 
- Paks – Pécs 
- Paks - Sándorfalva 

2.20. Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték 
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- Kápolnásnyék – Mezőszentgyörgy – Pécs 
- Százhalombatta – Hetes – Berzence – országhatár (Horvátország) 
- Városföld – Baja – Pécs 
- Városföld – Baja – Pécs – országhatár (Horvátország) 

 
 
Radioaktív hulladék-lerakó:  
 - Bátaapáti 
2.21. Térségi hulladék-lerakó hely:  
 - Cikó 
 - Paks 
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3. számú melléklet 
 

 
 
1. Magterület, Pufferterület, Ökológiai folyosó 
 
2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
 
3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, Erdőtelepítésre alkalmas terület 
 
4. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület, Térségi jelentőségű tájképvédelmi 

terület 
 
5. Történeti települési terület, Világörökség-várományos terület 
 
6. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 
 
7. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe 
 
8. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 
 
9. Együtt tervezhető térség 
 
10. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület, honvédelmi terület 
 
11. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület 
 
12. Nagyvízi meder 
 
13. Földtani veszélyforrás területe 
 
14. Vízeróziónak kitett terület 
 
15. Széleróziónak kitett terület 
 
16. Rendszeresen belvízjárta terület 
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4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének

4. számú melléklete

3.2. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15 3.16.

Kiváló 
termőhelyi 
adottságú 

szántóterület

Kiváló 
termőhelyi 
adottságú 
erdőterület

Országos 
jelentőségű 

tájképvédelmi 
terület

Kiemelten 
érzékeny 

felszín alatti 
vízminőség-

védelmi terület

Felszíni vizek 
vízminőség-

védelmi 
vízgyűjtő-
területe

Ásványi 
nyersanyag-
gazdálkodási 

terület

Együtt 
tervezhető 

térség

Kiemelt 
fontosságú 
meglévő 

honvédelmi 
terület

Magterület Pufferterület Ökológiai 
folyosó

Erdőtelepítésre 
alkalmas 

terület

Térségi 
jelentőségű 

tájképvédelmi 
terület

Világörökség 
és világörökség-

várományos 
terület

Történeti 
települési 

terület

Honvédelmi 
terület

Térségi 
komplex 

tájrehabilitációt 
igénylő terület

Nagyvizi meder
Földtani 

veszélyforrás 
területe

Vízeróziónak 
kitett terület

Széleróziónak 
kitett terület

Rendszere-sen 
belvízjárta 

terület

Aparhant X X X X
Bátaapáti  X X X X X X X X
Bonyhád  X X X X X X X X X X X
Bonyhádvarasd X X X X X X
Cikó  X X X X X X X X
Grábóc  X X X X X X X X
Györe  X X X X
Izmény X X X X X
Kakasd X X X X X X X X X X
Kisdorog X X X X X X X
Kismányok  X X X X X X X
Kisvejke  X X X X X X
Lengyel  X X X X X X
Mórágy X X X X X X X X X
Mőcsény  X X X X X X X X
Mucsfa  X X X X X
Nagymányok  X X X X X X X X
Nagyvejke  X X X X X X
Tevel  X X X X X X X
Váralja  X X X X X X X X X X
Závod X X X X X X X

Attala X X X X X X X X
Csibrák  X X X X X X X X X X
Csikóstőttős  X X X X X X X X
Dalmand  X X X X
Dombóvár  X X X X X X X X X X X X X
Döbrököz  X X X X X X X X X X
Gyulaj X X X X X X X X X X
Jágónak X X X X X X X
Kapospula X X X X X X X
Kaposszekcső X X X X X X X
Kocsola  X X X X X X X
Kurd X X X X X X X X X X
Lápafő X X X X X X
Nak  X X X X X
Szakcs X X X X X X X X
Várong X X X X X X X

3.5.

Kulturális örökség 
szempontjából kiemelten 

kezelendő terület

3.4.

ki
st

ér
sé

g
D

om
bó
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ri

B
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számú melléklete alapján

Település Országos ökológiai hálózat

3.1. 3.3.
A rendelet

3.10.
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4. számú melléklete

3.2. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15 3.16.

Kiváló 
termőhelyi 
adottságú 

szántóterület

Kiváló 
termőhelyi 
adottságú 
erdőterület

Országos 
jelentőségű 

tájképvédelmi 
terület

Kiemelten 
érzékeny 

felszín alatti 
vízminőség-

védelmi terület

Felszíni vizek 
vízminőség-

védelmi 
vízgyűjtő-
területe

Ásványi 
nyersanyag-
gazdálkodási 

terület

Együtt 
tervezhető 

térség

Kiemelt 
fontosságú 
meglévő 

honvédelmi 
terület

Magterület Pufferterület Ökológiai 
folyosó

Erdőtelepítésre 
alkalmas 

terület

Térségi 
jelentőségű 

tájképvédelmi 
terület

Világörökség 
és világörökség-

várományos 
terület

Történeti 
települési 

terület

Honvédelmi 
terület

Térségi 
komplex 

tájrehabilitációt 
igénylő terület

Nagyvizi meder
Földtani 

veszélyforrás 
területe

Vízeróziónak 
kitett terület

Széleróziónak 
kitett terület

Rendszere-sen 
belvízjárta 

terület

3.5.

Kulturális örökség 
szempontjából kiemelten 

kezelendő terület

3.4.

ki
st
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sé

g

számú melléklete alapján
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3.1. 3.3.
A rendelet

3.10.

Bikács X X X X X X X X X X
Bölcske X X X X X X X X X X X X X
Dunaföldvár  X X X X X X X X X X X X
Dunaszentgyörgy X X X X X X X X
Gerjen X X X X X X X X X
Györköny  X X X X X X X X
Kajdacs  X X X X X X X X X
Madocsa  X X X X X X X X X X
Nagydorog X X X X X X X X X X
Németkér  X X X X X X X X X X
Paks  X X X X X X X X X X X X X X X
Pálfa  X X X X X X X X X X
Pusztahencse  X X X X X X X
Sárszentlőrinc X X X X X X X X X X

Alsónána X X X X X X X X X
Alsónyék X X X X X X X X X
Báta  X X X X X X X X X X X X X
Bátaszék  X X X X X X X X X X X X X
Bogyiszló  X X X X X X X X X X
Decs  X X X X X X X X X X X X X X
Fácánkert  X X
Fadd  X X X X X X X X X X X X
Felsőnána  X X X X X X X
Harc  X X X X X X X
Kéty X X X X X X X
Kistormás  X X X X X X X
Kölesd X X X X X X X X X X
Medina  X X X X X X X X X X X
Murga  X X X X X X X
Őcsény  X X X X X X X X X X X X X
Pörböly  X X X X X X X X
Sárpilis  X X X X X X X
Sióagárd X X X X X X X X X X X
Szálka  X X X X X X X X X
Szedres  X X X X X X X X X
Szekszárd  X X X X X X X X X X X X X X X X X
Tengelic  X X X X X X X X X X
Tolna  X X X X X X X X X X X X X
Várdomb  X X X X X X X X
Zomba X X X X X X X
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vízminőség-

védelmi 
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területe

Ásványi 
nyersanyag-
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terület

Együtt 
tervezhető 

térség

Kiemelt 
fontosságú 
meglévő 

honvédelmi 
terület

Magterület Pufferterület Ökológiai 
folyosó

Erdőtelepítésre 
alkalmas 

terület

Térségi 
jelentőségű 

tájképvédelmi 
terület

Világörökség 
és világörökség-

várományos 
terület

Történeti 
települési 

terület

Honvédelmi 
terület

Térségi 
komplex 

tájrehabilitációt 
igénylő terület

Nagyvizi meder
Földtani 

veszélyforrás 
területe

Vízeróziónak 
kitett terület

Széleróziónak 
kitett terület

Rendszere-sen 
belvízjárta 

terület

3.5.

Kulturális örökség 
szempontjából kiemelten 

kezelendő terület

3.4.
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3.1. 3.3.
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3.10.

Belecska  X X X X X X X X X
Diósberény X X X X X X X
Dúzs  X X X X X X X X
Értény  X X X X X
Felsőnyék  X X X X X X
Fürged  X X X X X
Gyönk X X X X X X X X X X X
Hőgyész  X X X X X X X X X X
Iregszemcse  X X X X X X
Kalaznó  X X X X X X X X
Keszőhidegkút X X X X X X X X X X
Kisszékely  X X X X X X X X
Koppányszántó X X X X X X X
Magyarkeszi X X X X X
Miszla  X X X X X X X X
Mucsi  X X X X X X X X
Nagykónyi X X X X X X X X
Nagyszékely  X X X X X X X X
Nagyszokoly  X X X X
Ozora  X X X X X X X X X
Pári  X X X X X X X X X X
Pincehely  X X X X X X X X X X X X
Regöly  X X X X X X X X X X X X
Simontornya  X X X X X X X X X X X
Szakadát  X X X X X X X
Szakály  X X X X X X X X X X
Szárazd  X X X X X X X X
Tamási  X X X X X X X X X X
Tolnanémedi  X X X X X X X X X X X
Udvari X X X X X X X
Újireg X X X X X

Varsád X X X X X X X

Ta
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