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Szám: 257-1/2013.

TOLNA

MEGYEI
KÖZLÖNY
TARTALOM
I.
SZEMÉLYI RÉSZ
—

II.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI

5/2013. (IV. 26.) rendelet

A Tolna Megyei Önkormányzat
költségvetésének végrehajtásáról.

2012.

évi

6/2013. (IV. 26.) rendelet

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

7/2013. (IV. 26.) rendelet

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

8/2013. (VI. 28.) rendelet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről
szóló
2/2013.
(II.
15.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
III.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI

14/2013. (IV. 26.) határozat

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
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15/2013. (IV. 26.) határozat

Tolna megye 2012.
közlekedésbiztonsági
beszámolóról.

16/2013. (IV. 26.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi belső
ellenőrzésére vonatkozó éves jelentésről.

17/2013. (IV. 26.) határozat

A Tolna Megyei
tárgyában.

18/2013. (IV. 26.) határozat

Az OTrT törvény módosításának véleményezése
tárgyában.

19/2013. (IV. 26.) határozat

Az OFTK munkaanyaga és társadalmi egyeztetést
megelőző változata véleményezése tárgyában.

20/2013. (IV. 26.) határozat

A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció
tárgyában.

21/2013. (IV. 26.) határozat

Területfejlesztési
tevékenység
támogatására
irányuló ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat
benyújtásáról.

22/2013. (VI. 28.) határozat

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

23/2013. (VI. 28.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzat közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyásáról.

24/2013. (VI. 28.) határozat

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének
elfogadásáról.

25/2013. (VI. 28.) határozat

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról.

26/2013. (VI. 28.) határozat

Alapítványi támogatásokról.

27/2013. (VI. 28.) határozat

A Nemzeti Vízstratégia tárgyában.

28/2013. (VI. 28.) határozat

Az OTrT törvény módosításának véleményezése
tárgyában.

29/2013. (VI. 28.) határozat

A Fejér Megyei
tárgyában.

30/2013. (VI. 28.) határozat

A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció
tárgyában.
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IV.
KÖZLEMÉNYEK
A Magyar Közlönyben – 2013. március 1. és 2013. június 30. között – kihirdetett
egyes jogszabályokról.

V.
MELLÉKLETEK

A Tolna Megyei Közgyűlés 16/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 19/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 20/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 23/2013. (VI. 28.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 24/2013. (VI. 28.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 27/2013. (VI. 28.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 29/2013. (VI. 28.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 30/2013. (VI. 28.) közgyűlési határozatának
melléklete.
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I.
SZEMÉLYI RÉSZ

—

II.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésnek végrehajtásáról az
alábbi rendeletet alkotja:
1. A bevételek és kiadások teljesítése
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 teljesítését
316 507 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási teljesítését
836 082 E Ft-ban
3. költségvetési hiány összegét
519 575 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek pénzmaradványának
igénybevételét
574 602 Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek
pénzmaradványának igénybevételét
515 282 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
pénzmaradványának igénybevételét
59 320 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
teljesített bevételeit
0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú pénzügyi műveletek teljesített
kiadásait
0 Ft-ban
állapítja meg.
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(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli
2012. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási teljesítéséből
1. működési költségvetés bevételi teljesítését
291 215 E Ft-ban
2. működési költségvetés kiadási teljesítését
759 786 E Ft-ban
3. felhalmozási költségvetés bevételi teljesítését
22 353 E Ft-ban
4. felhalmozási költségvetés kiadási teljesítését
76 296 E Ft-ban
5. kölcsönök bevételi teljesítését
2 939 E Ft-ban
6. kölcsönök kiadási teljesítését
0 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1)A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi
1. költségvetési bevételi teljesítését
2. költségvetési kiadási teljesítését
3. a költségvetési töblet összegét
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek pénzmaradványának
igénybevételét
a) ebből: működési célú előző évek
pénzmaradványának igénybevételét
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
pénzmaradványának igénybevételét
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
bevételi teljesítését
6. költségvetési bevételi és költségvetési kiadási
teljesítéséből
a) működési költségvetés bevételi teljesítését
b) működési költségvetés kiadási teljesítését
c) felhalmozási költségvetés bevételi teljesítését
d) felhalmozási költségvetés kiadási teljesítését
e) kölcsönök bevételi teljesítését
f) kölcsönök kiadási teljesítését
állapítja meg.
(2)

275 333 E Ft-ban
246 561 E Ft-ban
28 772 E Ft-ban

0

Ft-ban

0

Ft-ban

0

Ft-ban

0

Ft-ban

264 360 E Ft-ban
240 099 E Ft-ban
10 973 E Ft-ban
6 462 E Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi
költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát
241 567 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát
789 914 E Ft-ban
3. a költségvetési hány összegét
548 347 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek pénzmaradványának
igénybevételét
574 602 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek
pénzmaradványának igénybevételét
515 282 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
pénzmaradványának igénybevételét
59 320 E Ft-ban
7. költségvetési bevételi és költségvetési kiadási
teljesítéséből
a) működési költségvetés bevételi előirányzatát
227 248 E Ft-ban
b) működési költségvetés kiadási előirányzatát
720 080 E Ft-ban
c) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
11 380 E Ft-ban
5

2013. év július hó

Tolna Megyei Közlöny

d) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
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69 834 E Ft-ban
2 939 E Ft-ban
0 Ft-ban

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2012. évi költségvetésének
teljesítését 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 költségvetésének teljesítését 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 teljesítését előirányzatát előirányzat-csoportok és kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámelőirányzat
teljesítését
az
átlagos
statisztikai
állományi
létszám
figyelembevételével 17 főben hagyja jóvá.
7. § A Közgyűlés az Önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének mérlegét
közgazdasági tagolásban 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal 2012. évi pénzkészletének alakulását az 5. mellékletben foglaltak
szerint jóváhagyja.
9. § A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2012. évben a Stabilitási
törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött,
hitelállománnyal 2012. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem
rendelkezik.
10. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenként
és összesítve a 6. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § A Közgyűlés 2012. évben közvetett támogatást nem nyújtott, a közvetett
támogatásokat tartalmazó kimutatást nulla Ft-tal a 7. melléklet szerint
tudomásul veszi.
12. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, önkormányzati
szintű 2012. évi könyvviteli mérlegét a 8. mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített, 2012. évi
könyvviteli mérlegét a 9. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei önkormányzati Hivatal könyvviteli mérlegét a
10. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
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13. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának
nettósított önkormányzati beszámoló szerinti alakulását a 11. mellékletben
foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a
12. melléklet, pénzmaradványának felhasználását, valamint a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivataltól elvont maradvány felhasználását a 13. melléklet
szerint jóváhagyja.
(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi
pénzmaradványát a 14. melléklet, pénzmaradványának felhasználását a 15.
melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alulfinanszírozás
miatti korrekcióját nulla Ft-ban állapítja meg, továbbá a Hivataltól 12.450 E Ft
működési célú pénzmaradvány és 3.805 E Ft felhalmozási célú pénzmaradvány
elvonását rendeli el.
(5) A Tolna Megyei Önkormányzatnál a Hivataltól elvont pénzmaradványból
12.450 E Ft támogatási értékű működési bevételt, és 3.805 E Ft
támogatásértékű felhalmozási bevételt kell képezni.
(6) A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna
Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt
vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége a szervezeteknek nem
keletkezett.

14. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi
1. egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet;
2. egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 17. melléklet;
3. egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 18. melléklet és az
4. egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 19. melléklet
szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja.

2. Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról,
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, alapítványi támogatásokról
15. §

A Közgyűlés a 2012 évi központosított és egyéb állami támogatás
felhasználásának elszámolását a 20. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a
2011. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított állami támogatás
előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását a 20. melléklet 2.
pontjában foglalt táblázat szerint jóváhagyja.

16. § A Közgyűlés a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntései
alapján felhasznált általános tartalékról készített elszámolást a 21. melléklet
szerint jóváhagyja.
17. § A Közgyűlés az alapítványoknak nyújtott támogatások összefoglalását a 22.
melléklet szerint jóváhagyja.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek alakulása
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18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 23.
és 24. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
19. §

A Közgyűlés a letéti számla 2012. évi forgalmát a 25. melléklet szerint
tudomásul veszi.

4. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.
21. § A Közgyűlés elrendeli a 16., 17., 18. és 19. mellékletekben foglaltaknak
megfelelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg,
egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradványkimutatás, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás közzétételét,
valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
A rendelet 2013. április hónap 26. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2013. április hónap 26. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és
h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2013. évi
1. költségvetési bevételi előirányzatát
229 306 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát
284 333 E Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét
55 027 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú egyenleg összegét
46 711 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét
8 316 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét
55 027 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
46 711 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
8 316 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadásait
0 Ft-ban
a) ebből: működéi célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli
2013. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a
1. működési költségvetés bevételi előirányzatát
221 101 E Ft-ban
2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt
előirányzatként
a) működési célú támogatás államháztartáson
belülről előirányzatát
220 804 E Ft-ban
b) közhatalmi bevétel előirányzatát
0 Ft-ban
c) intézményi működési bevétel előirányzatát
297 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszköz
előirányzatát
0 Ft-ban
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3. működési költségvetés kiadási előirányzatát
4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt
előirányzatként
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
f ) az általános tartalék előirányzatát
g) a működési célú céltartalék előirányzatát
5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
6. felhalmozási költségvetés bevételen belül
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát
7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
b) felújítások előirányzatát
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát
állapítja meg.”
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267 812 E Ft-ban

126 866 E Ft-ban
33 534 E Ft-ban
60 911 E Ft-ban
0 Ft-ban
23 475 E Ft-ban
17 226 E Ft-ban
5 800 E Ft-ban
8 205 E Ft-ban

6 005 E Ft-ban
0 Ft-ban
2 200 E Ft-ban
16 521 E Ft-ban

9 010 E Ft-ban
0 Ft-ban
6 005 E Ft-ban
1 506 E Ft-ban

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát
226 809 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát
120 384 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét
-106 425 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú egyenleg(többlet) összegét -110 936 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg(hiány) összegét 4 511 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét
28 772 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
24 261 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
4 511 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadásait
135 197 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait
135 197 E Ft-ban
aa) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait
135 197 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
bb) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait
0 Ft-ban
7. működési költségvetés bevételi előirányzatát
220 804 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt
10
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előirányzatként
a) működési célú támogatás államháztartáson
belülről előirányzatát
b) közhatalmi bevétel előirányzatát
c) intézményi működési bevétel előirányzatát
d) működési célú átvett pénzeszköz
előirányzatát
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát
9. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt
előirányzatként
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
g) az általános tartalék előirányzatát
h) a működési célú céltartalék előirányzatát
10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson
belülről előirányzatát
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát
12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
13. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
b) felújítások előirányzatát
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati
költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát
2. költségvetési kiadási előirányzatát
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét
a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg
(hiány) összegét
a) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg
(hiány)összegét
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét
a) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételeit
11
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220 804 E Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
109 868 E Ft-ban

40 436 E Ft-ban
11 698 E Ft-ban
23 683 E Ft-ban
0 Ft-ban
11 025 E Ft-ban
17 226 E Ft-ban
5 800 E Ft-ban
6 005 E Ft-ban

6 005 E Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
10 516 E Ft-ban

9 010 E Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
1 506 E Ft-ban

Hivatal

2013.

2 497 E Ft-ban
163 949 E Ft-ban
161 452 E Ft-ban
157 647 E Ft-ban
3 805 E Ft-ban

26 255 E Ft-ban
22 450 E Ft-ban
3 805 E Ft-ban
135 197 E Ft-ban

évi
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a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit
aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit
bb) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát
6. finanszírozási kiadásait
a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait
7. működési költségvetés bevételi előirányzatát
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt
előirányzatként
a) működési célú támogatás államháztartáson
belülről előirányzatát
b) intézményi működési bevétel előirányzatát
c) működési célú átvett pénzeszköz
előirányzatát
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát
9. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt
előirányzatként
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson
belülről előirányzatát
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát
12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
13. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
b) felújítások előirányzatát
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
állapítja meg.”
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135 197 E Ft-ban
135 197 E Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
297 E Ft-ban

0 Ft-ban
297 E Ft-ban
0 Ft-ban
157 944 E Ft-ban

86 430 E Ft-ban
21 836 E Ft-ban
37 228 E Ft-ban
0 Ft-ban
12 450 E Ft-ban
2 200 E Ft-ban

0 Ft-ban
0 Ft-ban
2 200 E Ft-ban
6 005 E Ft-ban

0 Ft-ban
0 Ft-ban
6 005 E Ft-ban

3. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás
nélküli költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételén belül a(az)
1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét
229 306 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételét
0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét
0 Ft-ban
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás
nélküli költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a(az)
1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását
266 801 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását
17 532 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási feladatának kiadását
0 Ft-ban
állapítja meg.”
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4. § A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe
tartozó költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételén belül a (az)
1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét
226 809 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételét
0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét
0 Ft-ban
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó
költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a (az)
1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását
102 852 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását
17 532 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását
0 Ft-ban
állapítja meg.”
5. § A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének
2013. évi költségvetési kiadásán belül a(az)
1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását
163 949 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását
0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását
0 Ft-ban
állapítja meg.”
6. § A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4)
bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható
forrás – értékhatára 15.000 E Ft.”
7. § A Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2013. évi
1. általános tartalék előirányzatát
17 226 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat általános tartalékát
8 226 E Ft-ban
önként vállalt feladata általános tartalékát 9 000 E Ft-ban
2. működési céltartalék előirányzatát
5 800 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat általános tartalékát
5 800 E Ft-ban
önként vállalt feladata általános tartalékát
0 Ft-ban
3. felhalmozási céltartalék előirányzatát
1 506 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat általános tartalékát
506 E Ft-ban
önként vállalt feladata általános tartalékát 1 000 E Ft-ban
állapítja meg.”
8. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
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(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete
lép.
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete
lép.
9. § A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat
bevételi előirányzata változásának jogcímeit és összegeit a rendelet 12., kiadási
előirányzata változásának jogcímeit és összegeit a rendelet 13. melléklete
szerint hagyja jóvá.
10. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatát,
változásának jogcímeit és összegeit a rendelet 14., kiadási előirányzatát,
változásának jogcímeit és összegeit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
A rendelet 2013. április hónap 26. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2013. április hónap 26. nap.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)
bekezdés d.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésének a.) pontjában 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. Preambuluma az alábbiak szerint módosul:
„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 Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésének
a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról az alábbi rendeletet
alkotja.”
2.§
(1) A R. 5.§.(2) bekezdése d.,pontja az alábbi dd., alponttal egészül ki:
„5.§.(2) d.,
dd., a megyei főjegyző
hozhat.”
(2) A R. 6.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 6.§.(1) A Megyei Önkormányzat feladatát a Közgyűlés és szervei:
a., a Közgyűlés elnöke,
b., a Közgyűlés bizottságai,
c.,a megyei önkormányzati hivatal,
d., a megyei főjegyző,
e., társulás
látják el.”
3.§.
(1) A R. 11.§.(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 11.§.(2) A Közgyűlés át nem ruházható hatásköreit a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-a határozza meg.”
(2) A R. 11.§.(3) bekezdésének c., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„11.§.(3) c.,a megyei főjegyzőre,”
4.§.
(1) A R. 18.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 18.§.(1) A Közgyűlés soros üléseit a munkatervnek megfelelően évente
legalább 6 alkalommal a Közgyűlés elnöke,akadályoztatása esetén a Közgyűlés
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke, mindkettejük akadályoztatása esetén
pedig a másik alelnöke hívja össze. A közgyűlési elnöki és az alelnöki tisztség
egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a Közgyűlés
korelnöke hívja össze a Közgyűlés ülését.”
(2) A R. 25.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 25.§.(1) A megyei Közgyűlés tanácskozását a Közgyűlés elnöke,
akadályoztatása esetén a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke,
mindkettőjük akadályoztatása esetén pedig a másik alelnöke vezeti. A
közgyűlési elnöki és az alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós
akadályoztatásuk esetén a Közgyűlés korelnöke vezeti a Közgyűlés ülését. A
levezető elnök munkáját a főjegyző segíti.”
5.§.
A R. 32.§.(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„32.§.(5) A Közgyűlés elnöke a határozati javaslatokat egyenként bocsátja
szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő
indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő döntési javaslatról határoz a
Közgyűlés. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, bármely közgyűlési
tag kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.”
6.§.
(1) A R. 36.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 36.§.(1) A Közgyűlés zárt ülést tart, illetve tarthat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§.(2) bekezdésében
meghatározott ügyekben.”
(2) A R. 36.§.(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 36.§.(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46.§.(2) bekezdés b., pontjában foglalt esetben az érintett
személynek írásban kell nyilatkoznia, ha zárt ülés tartását kéri. Az érintett
személy nyilatkozatát a Közgyűlésen szóban is megteheti.”
(3) A R. 36.§.(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„ 36.§.(4) Zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a főjegyző, az aljegyző, továbbá
meghívása esetén az önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a
szakértő vehet részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa
képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt
ülésen.”
7.§.
(1) A R. 40.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„40.§.(1) Bármely közgyűlési tagnak a szavazás megkezdése előtti ügyrendi
javaslatára a Közgyűlés vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz a név
szerinti szavazás elrendeléséről. Ugyanazon döntési javaslat esetében egy
alkalommal lehet név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatot
előterjeszteni.”
(2) A R.40.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„ 40.§.(5) Nem lehet név szerinti szavazást tartani:
a., a bizottságok létszáma és összetétele,
b.,ügyrendi javaslatok
tárgyában.”
8.§.
A R. 42.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„ 42.§.(1) A Közgyűlés döntéshozatalából történő kizárásra a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
49.§.(1) bekezdése az irányadó.
(2) Amennyiben a Közgyűlés tagja személyes érintettségét a szavazás
megkezdéséig elmulasztja bejelenteni, vagy személyes érintettsége
ellenére a szavazásban részt vesz, az ülés levezető elnöke az erről való
tudomásszerzést
követően
az
érintett
képviselőt
szóbeli
figyelmeztetésben részesíti.”
9.§.
A R. 48.§.(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 48.§.(2) A jegyzőkönyv a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 52.§.(1) bekezdésében foglaltakat
tartalmazza.”
10.§.
(1)

A R. 50.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

17

2013. év július hó

Tolna Megyei Közlöny

XXIII. évfolyam 2. szám

„50.§.(1) A Közgyűlés megbízatásának lejárta előtt a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55.§. (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt szabályok szerint mondhatja ki feloszlását.”
(2)

A R. 51.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 51.§.(1) Az Országgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 125.§. (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az Alaptörvénnyel ellentétes működése esetén a Megyei
Önkormányzatot feloszlathatja.”
11.§.

A R. 62.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 62.§.(1) A Közgyűlés elnöke megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban
látja el. A Közgyűlés állapítja meg illetményét és gyakorolja a munkáltatói
jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 19.§. b., pontja szerinti egyéb munkáltatói jogok
kivételével, amelyeket a Jogi és Ügyrendi Bizottság lát el.”
12.§.
A R. 63.§.-a az alábbi (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:
„63.§.(3) Amennyiben a Közgyűlés – határozatképtelenség vagy
határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal
ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a Közgyűlés elnöke a számára
az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott
forrásfelhasználás mértékéig terjedően – a Közgyűlés át nem ruházható
hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – döntést hozhat.
(4)A Közgyűlés elnöke a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett
– a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyek kivételével –
dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő mindazon önkormányzati
ügyekben, melyekre vonatkozóan jogszabály, bíróság , államigazgatási
szerv vagy más hatóság határidő tűzésével kötelezi, illetőleg azon
önkormányzati ügykörökben,melyben a késedelem érdeksérelemmel
vagy érdekmúlással jár, feltéve, hogy a döntés az önkormányzat érdekeit
nem sérti.”
13.§.
A R. 65.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„65.§.(1) A Közgyűlés elnöke határozatlan időre – pályázat alapján – a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
főjegyzőt nevez ki.”
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14.§.
(1)

A R. 66.§.(1) bekezdésének a., pont ah., alpontja az alábbiak szerint
egészül ki:
„ 66.§.(1) a.,
ah., tájékoztatja a Közgyűlést és szerveit az önkormányzatokat
érintő új jogszabályokról, valamint évente beszámol a Közgyűlésnek a
hivatal tevékenységéről,”

(2)

A R. 66.§.(1) bekezdésének b., pont bd., alpontja az alábbiak szerint
egészül ki:
„ 66.§.(1) b.,
bd., gyakorolja a hivatal alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat
( külön elnöki utasításban előírt esetekben a Közgyűlés elnökének
egyetértésével ) , továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az
aljegyző tekintetében,”
15.§.

(1)

A R. 67.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 67.§.(1) A Közgyűlés elnöke a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82.§.(1) bekezdésében meghatározott
feltételek szerint a főjegyző javaslatára határozatlan időre aljegyzőt nevez
ki, a főjegyző helyettesítésére, a főjegyző által meghatározott feladatok
ellátására.”

(2)

A R. 67.§.-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„ 67.§.(4) A főjegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége,
illetve tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra
– a Közgyűlés elnöke a főjegyzőre vonatkozó képesítési és alkalmazási
feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt bízza meg a főjegyzői
feladatok ellátására.”
16.§.

A R. 73.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 73.§.(1) Az Önkormányzat tulajdonára és vagyonára vonatkozó
legalapvetőbb rendelkezéseket a Tolna Megyei Önkormányzat
vagyonáról szóló 9/2012. ( XI.30.) önkormányzati rendelet határozza
meg. Ebben kell megállapítani:
a., a törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
tárgyait és azokat a feltételeket, amelyekre figyelemmel kell lenni a
vagyontárgyakról való rendelkezés során,
b., az üzleti vagyont,
c., a vállalkozásban való részvétel szabályait.”
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17.§.
A R. 74.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 74.§.(1) A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat költségvetését
önkormányzati
rendeletben
határozza
meg.
A
költségvetés
összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás
mértékét az éves állami költségvetési törvény határozza meg.”
18.§.
(1)

A R. 78.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 78.§.(1) A Megyei Önkormányzat – az Önkormányzati Hivatalon
keresztül – a területi nemzetiségi önkormányzat részére – annak
székhelyén – biztosítja a testületi működésének személyi és tárgyi
feltételeit, így különösen:
a., a megyei nemzetiségi önkormányzat feladatai ellátásához szükséges
irodahelyiség ingyenes használatának biztosítása, az irodahelyiség
működéséhez szükséges bútorokkal, felszerelési és berendezési
tárgyakkal együtt,
b., az irodahelyiség használata során felmerülő fűtés, áramfogyasztás,
víz- és szennyvízszolgáltatás, telefon- és internetszolgáltatás
térítésmentes biztosítása,
c., a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd, Szent István tér 1113. szám alatti épületében található tanácskozóterem igénybevétele a
nemzetiségi önkormányzat közgyűlése vagy bizottsága üléseinek
megtartása céljából,
d., a nemzetiségi önkormányzat működéséhez ( a testületi, tisztségviselői,
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek
biztosítása,
e.,a közgyűlési és bizottsági ülések előkészítése ( meghívók,
előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, az ülések
jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása),
f., a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a
testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási,
sokszorosítási, postázási feladatok ellátása, valamint
g., a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása.”

(2) A R. 78.§.(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„ 78.§.(2) A területi nemzetiségi önkormányzat testületi működésével járó
költségek – a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei
kivételével – a Megyei Önkormányzatot terhelik.”
19.§.
A R. 80.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„ 80.§. (1) A Megyei Önkormányzat a területi nemzetiségi
önkormányzatok autonómiájának tiszteletben tartása mellett elő kívánja
segíteni a területi nemzetiségi önkormányzatok közügyekben való aktív
részvételét, a hatékony működés feltételeit, melynek érdekében kiemelten
kezeli a nemzetiségek részéről érkező kezdeményezéseket, javaslatokat.
(2) Ha a nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a megyei
önkormányzatnak vagy szervének döntése szükséges, a nemzetiségi
önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a döntésre jogosult köteles
napirendre tűzni, valamint a kezdeményezés benyújtását követő 30,
közgyűlési hatáskör esetén 60 napon belül érdemben döntést hozni.
(3) A megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó azon ügyekben, ahol
jogszabály a nemzetiségi önkormányzat részére véleményezési vagy
egyetértési jogot biztosít, az erről szóló döntés tervezetét a nemzetiségi
önkormányzat részére olyan időpontban kell eljuttatni,hogy a döntés
meghozatala előtt megfelelő idő álljon rendelkezésre a véleményezési,
egyetértési jog gyakorlására.
(4) A (2)-(3) bekezdésben foglalt esetekben a döntéshozatal során
lehetőséget kell biztosítani a nemzetiségi önkormányzat álláspontjának
ismertetésére.”
20.§.
(1) Ezen rendelet 2013. április 29-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejüleg hatályát veszti a R. 19.§.(2)
bekezdésének e., pontja, 37.§.(3) bekezdésének b., pontja, 57.§. (2)
bekezdésének utolsó mondata, 61.§.-a, 79.§.(2) bekezdése, valamint 7.
mellékletének 6.,pont b.,alpontja.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
Ezen rendelet 2013. április hó 26. napján kihirdetésre került.
Szekszárd, 2013. április 26.
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és
h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2013. évi
1. költségvetési bevételi előirányzatát
230 753 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát
285 780 E Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét
55 027 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú egyenleg összegét
44 711 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét
10 316 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét
55 027 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
44 711 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
10 316 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadásait
0 Ft-ban
a) ebből: működéi célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli
2013. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a
1. működési költségvetés bevételi előirányzatát
221 230 E Ft-ban
2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt
előirányzatként
a) működési célú támogatás államháztartáson
belülről előirányzatát
220 933 E Ft-ban
b) közhatalmi bevétel előirányzatát
0 Ft-ban
c) intézményi működési bevétel előirányzatát
297 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszköz
előirányzatát
0 Ft-ban
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3 működési költségvetés kiadási előirányzatát
4 működési költségvetés kiadáson belül kiemelt
előirányzatként
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
f ) az általános tartalék előirányzatát
g) a működési célú céltartalék előirányzatát
5 felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
6 felhalmozási költségvetés bevételen belül
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát
7 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
8 felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
b) felújítások előirányzatát
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát
állapítja meg.”
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265 941 E Ft-ban

126 766 E Ft-ban
33 563 E Ft-ban
64 175 E Ft-ban
0 Ft-ban
23 675 E Ft-ban
14 629 E Ft-ban
3 133 E Ft-ban
9 523 E Ft-ban

6 505 E Ft-ban
500 E Ft-ban
2 518 E Ft-ban
19 839 E Ft-ban

9 366 E Ft-ban
2 000 E Ft-ban
6 005 E Ft-ban
1 968 E Ft-ban

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
1 költségvetési bevételi előirányzatát
227 669 E Ft-ban
2 költségvetési kiadási előirányzatát
121 202 E Ft-ban
3 a költségvetési egyenleg (többlet) összegét
-106 467 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú egyenleg(többlet) összegét -112 978 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg(hiány) összegét 6 511 E Ft-ban
4 a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét
28 772 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
22 261 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
6 511 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadásait
135 239 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait
135 239 E Ft-ban
aa) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait
135 239 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
bb) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait
0 Ft-ban
7 működési költségvetés bevételi előirányzatát
220 846 E Ft-ban
8 működési költségvetés bevételen belül kiemelt
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előirányzatként
a) működési célú támogatás államháztartáson
belülről előirányzatát
b) közhatalmi bevétel előirányzatát
c) intézményi működési bevétel előirányzatát
d) működési célú átvett pénzeszköz
előirányzatát
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát
9. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt
előirányzatként
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
g) az általános tartalék előirányzatát
h) a működési célú céltartalék előirányzatát
10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson
belülről előirányzatát
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát
12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
13. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
b) felújítások előirányzatát
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati
költségvetésének
1 költségvetési bevételi előirányzatát
2 költségvetési kiadási előirányzatát
3 a költségvetési egyenlege (hány) összegét
a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg
(hiány) összegét
a) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg
(hiány)összegét
4 a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét
a) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételeit
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220 846 E Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
107 868 E Ft-ban

40 236 E Ft-ban
11 698 E Ft-ban
26 947 E Ft-ban
0 Ft-ban
11 225 E Ft-ban
14 629 E Ft-ban
3 133 E Ft-ban
6 823 E Ft-ban

6 505 E Ft-ban
0 Ft-ban
318 E Ft-ban
13 334 E Ft-ban

9 366 E Ft-ban
2 000 E Ft-ban
0 Ft-ban
1 968 E Ft-ban

Hivatal

2013.

3 084 E Ft-ban
164 578 E Ft-ban
161 494 E Ft-ban
157 689 E Ft-ban
3 805 E Ft-ban

26 255 E Ft-ban
22 450 E Ft-ban
3 805 E Ft-ban
135 239 E Ft-ban

évi
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a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit
aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit
bb) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát
6. finanszírozási kiadásait
a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait
7 működési költségvetés bevételi előirányzatát
8 működési költségvetés bevételen belül kiemelt
előirányzatként
d) működési célú támogatás államháztartáson
belülről előirányzatát
e) intézményi működési bevétel előirányzatát
f) működési célú átvett pénzeszköz
előirányzatát
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát
9. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt
előirányzatként
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson
belülről előirányzatát
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát
12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
13. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
b) felújítások előirányzatát
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
állapítja meg.”
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135 239 E Ft-ban
135 239 E Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
384 E Ft-ban

87 E Ft-ban
297 E Ft-ban
0 Ft-ban
158 073 E Ft-ban

86 530 E Ft-ban
21 865 E Ft-ban
37 228 E Ft-ban
0 Ft-ban
12 450 E Ft-ban
2 700 E Ft-ban

0 Ft-ban
500 E Ft-ban
2 200 E Ft-ban
6 505 E Ft-ban

0 Ft-ban
0 Ft-ban
6 505 E Ft-ban

3 § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás
nélküli költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételén belül a(az)
1 kötelező önkormányzati feladatának bevételét
230 666 E Ft-ban
2 önként vállalt feladatának bevételét
0 Ft-ban
3 állami (államigazgatási) feladatainak bevételét
87 E Ft-ban
állapítja meg
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás
nélküli költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a(az)
1 kötelező önkormányzati feladatának kiadását
270 606 E Ft-ban
2 önként vállalt feladatának kiadását
15 087 E Ft-ban
3 állami (államigazgatási feladatának kiadását
87 E Ft-ban
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állapítja meg.”
4. § A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe
tartozó költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételén belül a (az)
1 kötelező önkormányzati feladatának bevételét
227 669 E Ft-ban
2 önként vállalt feladatának bevételét
0 Ft-ban
3 állami (államigazgatási) feladatainak bevételét
0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó
költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a (az)
1 kötelező önkormányzati feladatának kiadását
106 115 E Ft-ban
2 önként vállalt feladatának kiadását
15 087 E Ft-ban
3 állami (államigazgatási) feladatainak kiadását
0 Ft-ban
állapítja meg.”
5. § A Rendelet 9. §-a bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételén belül a(az)
1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét
2 997 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételét
0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét
87 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének
2013. évi költségvetési kiadásán belül a(az)
1 kötelező önkormányzati feladatának kiadását
164 491 E Ft-ban
2 önként vállalt feladatának kiadását
0 Ft-ban
3 állami (államigazgatási) feladatainak kiadását
87 E Ft-ban
állapítja meg.”
6. § A Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2013. évi
1 általános tartalék előirányzatát
14 629 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat általános tartalékát
8 074 E Ft-ban
önként vállalt feladata általános tartalékát 6 555 E Ft-ban
2 működési céltartalék előirányzatát
3 133 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat általános tartalékát
3 133 E Ft-ban
önként vállalt feladata általános tartalékát
0 Ft-ban
3 felhalmozási céltartalék előirányzatát
1 968 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat általános tartalékát
968 E Ft-ban
önként vállalt feladata általános tartalékát 1 000 E Ft-ban
állapítja meg.”
7. § A Rendelet 31. §-a 26. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 26. Egyéb 100 E Ft-ot meghaladó beszerzés, szolgáltatás igénybevétel,
amennyiben az ellenérték megfizetésére csak készpénzben van lehetőség.”
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8. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete
lép.
(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete
lép.
9. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 16. melléklettel, a 13. melléklet
szerinti 17. melléklettel, a 14. melléklet szerinti 18. melléklettel és a 15.
melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelettel jóváhagyott előirányzatokat a 2013. I. félévi beszámoló
elkészítésénél alkalmazni kell.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
A rendelet 2013. június hónap 28. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2013. június hónap 28. nap.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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III.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI

A Tolna Megyei Közgyűlés 14/2013. (IV. 26.) közgyűlési
határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2013. (II. 15.),
4/2013. (II. 15.), 5/2013. (II. 15.), 6/2013. (II. 15.), 7/2013. (II.
15.), 10/2013. (II. 15.), 11/2013. (II. 15.) és a 13/2013. (II. 15.)
lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 15/2013. (IV. 26.) közgyűlési
határozata Tolna megye 2012. évi közbiztonsági és
közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye 2012.
évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló
rendőrfőkapitányi beszámolót elfogadja.

A Tolna Megyei Közgyűlés 16/2013. (IV. 26.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi belső
ellenőrzésére vonatkozó éves jelentésről:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat
mellékletét képező, a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi
belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentést megtárgyalta és a
jelentésben foglaltakat elfogadja.

A Tolna Megyei Közgyűlés 17/2013. (IV. 26.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció
tárgyában:
1.)A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Területfejlesztési
Koncepció
társadalmi
vitájának
meghosszabbítására vonatkozó javaslatot elfogadja.
2.)A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepció társadalmi vitáját 2013. május
15-ig meghosszabbítja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2013. április 26.
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A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2013. (IV. 26.) közgyűlési
határozata az OTrT törvény módosításának véleményezése
tárgyában:
1.)A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az OTrT törvény
felülvizsgálatáról és módosításának ismertetéséről szóló
beszámolót elfogadja.
2.)A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az OTrT törvény
felülvizsgálatát és módosításának véleményezését a
határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
3.)A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat 2.
mellékletében foglalt javaslatot elfogadja, és felkéri Elnökét,
hogy véleményéről a Belügyminisztérium Területrendezési
és Településügyi Főosztályát tájékoztassa.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2013. április 26.
2013. május 31. (3. pontra)
A Tolna Megyei Közgyűlés 19/2013. (IV. 26.) közgyűlési
határozata az OFTK munkaanyaga és társadalmi
egyeztetést megelőző változata véleményezése tárgyában:
1.)A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az OFTK
munkaanyagának és társadalmi egyeztetést megelőző
változatának
megyei
szakmai
véleményezésének
ismertetéséről szóló beszámolót elfogadja.
2.)A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az OFTK
munkaanyagának és a társadalmi egyeztetést megelőző
változatának szakmai véleményezését a határozat 1. számú
és 2. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2013. április 26.

A Tolna Megyei Közgyűlés 20/2013. (IV. 26.) közgyűlési
határozata a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció
tárgyában:
1.)A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Somogy
Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezését a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.)A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Elnökét,
hogy a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepcióra
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vonatkozó véleményt a Somogy Megyei Önkormányzat
Elnöke részére megküldje.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2013. május 10.

A Tolna Megyei Közgyűlés 21/2013. (IV. 26.) közgyűlési
határozata területfejlesztési tevékenység támogatására
irányuló
ÁROP-1.2.11/A-2013
kódszámú
pályázat
benyújtásáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államreform
Operatív Program keretében kiírt, a „Területfejlesztési
tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő
megyei önkormányzatok számára” című, könnyített
elbírálású ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázati
felhívásban foglaltakat megismerte.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ÁROP1.2.11/A-2013 kódszámú pályázati kiírás alapján a Tolna
Megyei Önkormányzat 50 millió Ft összköltségvetésű
pályázatának benyújtását jóváhagyja. A pályázathoz a
Közgyűlés önrészt nem biztosít.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a
pályázat előkészítéséből eredő feladatok ellátásához és
egyben felhatalmazza elnökét, hogy a tárgyévi költségvetés
terhére a pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra
– amennyiben ez szükséges – kötelezettséget vállaljon.
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza
elnökét, hogy a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatokat,
dokumentumokat aláírja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: a pályázat benyújtására 2013. május 30.,
egyebekben folyamatos.
A Tolna Megyei Közgyűlés 22/2013. (VI. 28.) közgyűlési
határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2013. (IV. 26.),
16/2013. (IV. 26.), 17/2013. (IV. 26.), 18/2013. (IV. 26.),
19/2013. (IV. 26.), 20/2013. (IV. 26.) és a 21/2013. (IV. 26.)
lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.
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A Tolna Megyei Közgyűlés 23/2013. (VI. 28.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyásáról:
1. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
a
vagyongazdálkodási
tervek
tartalmát
megalapozó
előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási tervét a
határozat 1. , hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a
határozat 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

A Tolna Megyei Közgyűlés 24/2013. (VI. 28.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének
elfogadásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Értéktár Bizottság ügyrendjét a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

A Tolna Megyei Közgyűlés 25/2013. (VI. 28.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról
szóló beszámoló elfogadásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Értéktár
Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

A Tolna Megyei Közgyűlés 26/2013. (VI. 28.) közgyűlési
határozata alapítványi támogatásokról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 80 ezer Ft
összegű támogatásban részesíti a Víz ’P’ Art
Közalapítvány.
2. A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatást az általános
tartalék terhére biztosítja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
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A Tolna Megyei Közgyűlés 27/2013. (VI. 28.) közgyűlési
határozata a Nemzeti Vízstratégia tárgyában:
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nemzeti
Vízstratégia tárgyában született megyei javaslatról szóló
tájékoztatást tudomásul veszi
2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nemzeti
Vízstratégia véleményezését a határozat 2. melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Tolna Megyei Közgyűlés 28/2013. (VI. 28.) közgyűlési
határozata az OTrT törvény módosításának véleményezése
tárgyában:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az OTrT törvény
felülvizsgálatáról és módosítás állásáról szóló beszámolót
elfogadja.

A Tolna Megyei Közgyűlés 29/2013. (VI. 28.) közgyűlési
határozata a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció
tárgyában:
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Fejér Megyei
Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.
2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Fejér Megyei
Területfejlesztési Koncepció véleményezését a határozat 2.
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Tolna Megyei Közgyűlés 30/2013. (VI. 28.) közgyűlési
határozata a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció
tárgyában:
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről
szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya
Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezését a
határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
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IV.
KÖZLEMÉNYEK

75/2013. (III. 11.) Korm. rendelet

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,
valamint az államigazgatási szervek
integritásirányítási rendszeréről és az
érdekérvényesítők fogadásának rendjéről
szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet
módosításáról.

2013. évi XXVI. törvény

A
környezet
védelmének
általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
valamint a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény módosításáról.

8/2013. (III. 29.) BM rendelet

Egyes
önkormányzati
feladatokhoz
kapcsolódó
fejlesztési
támogatás
igénybevételének részletes szabályairól.

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet

A magyar nemzeti értékek
hungarikumok gondozásáról.

2013. évi XXXVI. törvény

A választási eljárásról.

2013. évi XXXVIII. törvény

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény módosításáról.

127/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet

A helyi önkormányzatok törvényességi
felügyeletének
részletes
szabályairól
szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
módosításáról.

2013. évi LVI. törvény

Az Országos Területrendezési Tervről
szóló
2003.
évi
XXVI.
törvény
módosításáról.

2013. évi LVIII. törvény

A
hegyközségek
működésének
szabályozásával
kapcsolatos
egyes
törvények módosításáról.
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V.
MELLÉKLETEK

A Tolna Megyei Közgyűlés
16/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozatának melléklete
Éves jelentés a Tolna Megyei Önkormányzat
2012. évi belső ellenőrzéséről

I.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása
A belső ellenőrzésre vonatkozó előírások - tervezés, ellenőrzés, jelentés, intézkedési
terv végrehajtás - szabályozottak, a feladatok ellátásához, szabályzatok
készítéséhez a Pénzügyminisztérium módszertani útmutatókat adott ki, melynek
elkészítése kötelező érvényű volt. Az ellenőrzés a belső ellenőrzési kézikönyvben
foglaltak figyelembe vételével került végrehajtásra.
1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
2012. évi belső ellenőrzési munkatervet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a 23/2012. (IV. 26.) Kgy. határozattal hagyta jóvá.
a) 2012. évi teljesítési adat ellenőrzés típusa szerint
Ellenőrzés típusa
Szabályszerűségi
ellenőrzés
Tanácsadói
tevékenység
Összesen:

Hivatal/terv
1

Hivatal/tény
1

Összesen/terv
1

Összesen/tény
1

0

0

0

0

1

1

1

1

b.) Tervtől való eltérések indoklása
Tervtől való eltérés nem volt.
c.) Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők
bemutatása
Az ellenőr munkafolyamatait, az ellenőrzési munka szakaszaihoz tartozó feladatokat,
lépéseket, az Ellenőrzési Kézikönyv részletesen szabályozza. A dokumentációk
iratminták alapján készülnek. Az iratminták szabályszerű alkalmazásához ellenőrző
listák állnak rendelkezésre, amelyek használata maradéktalanul biztosítja az
alkalmazandó standardok, és a kiadott módszertanok betartását.
Az ellenőr munkavégzésének minősítése az ellenőrzött szervezetek/egységek
részéről kiállított felmérő lap segítségével rendszeresen megtörténik. Az értékelő
lapok adatai szerint, az adható maximális pontszámból, minden esetben 85 %-os
szint feletti minősítést ért el a belső ellenőr.
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A belső ellenőr tevékenységét közvetlenül a szervezet vezetőjének alárendelve
végezte, biztosított volt a funkcionális függetlenség.
A belső ellenőr a tevékenység folytatásához rendelkezett a jogszabályban előírt
engedéllyel, végzettsége, szakképesítése megfelel az előírásoknak. Az ellenőr 2011.
évben megszerezte az ABPE I. szakmai képzésről, képesítésről szóló bizonyítványt.
Az ellenőr a vizsgálatok lefolytatásánál, a belső ellenőrzési kézikönyvben
meghatározott adattartalmú, formájú megbízólevéllel és ellenőrzési programmal
dolgozott. Az ellenőrzési jelentések egyértelműen, és dokumentumokkal
alátámasztottan tartalmazzák a megállapításokat, valamint ajánlásokat, javaslatokat
fogalmaznak meg az ellenőrzött szerve vezetői számára.
A végrehajtás során az ellenőrzés alá vont szervezetek a jogszabályban
meghatározott kötelezettségeit teljesítették, a vizsgálat alá vont dokumentumokhoz
való hozzáférés biztosított volt.
Az ellenőrzési megbízásokkal kapcsolatban az ellenőrre nézve összeférhetetlenségi
ok nem merült fel.
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem
merült fel.
Az ellenőrzések nyilvántartására vonatkozó előírások érvényesültek, a 370/2011 (XII.
31.) Korm. rendelet 50. §. (2) bekezdése előírásai szerint.

d.) A bizonyosságot adó tevékenység során feltárt jelentősebb megállapítások
összefoglalója
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal közzétételi kötelezettség teljesítésének
ellenőrzése
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat
Hivatala rendelkezik Közzétételi Szabályzattal. A Szabályzat, a munkaköri leírások,
az SZMSZ és az Informatikai Szabályzat rendelkezik az adatok honlapon történő
megjelentetésével,
közérdekű
adatok
közzétételével,
az
elektronikus
információszabadsághoz adatok frissítésével, módosításával, törlésével, archívumba
tartásával. Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala a rendelet előírásait betartva a nyitó
oldalon helyezte el a közérdekű adatok menüpontot.
A honlap kialakítása során az elsődleges kötelezettség, hogy a honlapnak “széles
körben elterjedt eszközökkel” olvashatónak kell lennie, beleértve a vakok és
gyengén látók által használt eszközöket is. A Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala
ezt az előírást pénzügyi fedezet hiányában nem tudta teljesíteni. A Tolna Megyei
Önkormányzat Hivatala közérdekű adatot magyar nyelven tette közzé, mivel a 2011.
évi
CXII.
törvény
(az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról) nem írja elő a hivatal számára az angol nyelvű
tájékoztatást. A közérdekű adatok elektronikus közzétételét szabályozó
kormányrendelet határozza meg a honlapon megjelenítendő közérdekű adatok
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formáját. Az adatstruktúra, a tartalom és a forma kialakításánál figyelembe vették az
adott intézményre vonatkozó külön jogszabályokat, valamint biztosították azt, hogy
valamennyi közérdekű adat elérhető legyen az interneten. A honlap üzemeltetésével
kapcsolatos előírások többsége biztonsági jellegű: naplózás, hozzáférési védelem,
biztonsági másolat készítése. E körben a törvény meghatározza, hogy az egyes
általános közzétételi lista szerinti adatokat milyen időközönként kell frissíteni, és
frissítés esetén mennyi ideig kell megőrizni a korábbi (már nem aktuális) adatokat.
A már nem aktuális adatokat a törvény szóhasználata szerint „archívumba” kell
helyezni, és ott a megőrzési idő alatt továbbra is elérhetővé kell tenni („archívumban
tartás”). Ha az archív adatok megőrzési ideje lejárt, ezeket az adatfelelős átadja a
Közadat program (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) részére, így az
adatok megőrzéséről a továbbiakban ott gondoskodnak. Hivatal informatikusa ezen
előírásokat betartva un. file-okban helyzet el az adatokat a Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére.
Hibaként került megállapításra, hogy dr. Miklósa Mónika munkaköri leírásában
véletlenül egy helyen nem lett átjavítva a cigány kisebbségi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat megnevezésre. A folyamatos egyeztetés során a hiba
javításra került.
2. )A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
A belső kontroll rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső
szabályzatokat, amelyek alapján a szervezetek érvényesítik a feladataik ellátására
szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.
A belső kontrollrendszer öt eleme:
a)
b)
c)
d)
e)

kontrollkörnyezet,
kockázatkezelési rendszer,
kontrolltevékenységek,
információs és kommunikációs rendszer,
monitoring.

a.) Kontrollkörnyezet
A belső kontrollkézikönyv első része a kontrollkörnyezet, melynek kialakítása a
jegyző feladata, mely megfelel a Bkr. 6. §-ban foglaltaknak.
Az önkormányzati hivatal stratégiai és operatív célrendszerét kialakította. A hivatal
szervezeti felépítése, a dolgozók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési
Szabályzatban kerültek meghatározásra. A hivatal komplex szabályzatrendszert
alakított ki, mely kiterjed a szervezet működésére, gazdálkodására, valamint az
alkalmazottak biztonságát szolgáló előírásokra is.
A szervezet megfelelő
működéséhez hozzátartozik, hogy a dolgozók valamennyi szabályzatot megismerjék
és azokat a gyakorlatban alkalmazzák.
b. )Kockázatkezelés
A belső kontrollkézikönyv második része a kockázatkezeléssel foglalkozik, mely
tartalmazza a hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat,
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valamint azokat az intézkedéseket, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a
kockázatokat. A kézikönyv kialakítása megfelel a Bkr. 7. §-nak
c. ) Kontrolltevékenységek
A belső kontrollkézikönyv harmadik részében a kontrolltevékenységek kerültek
kidolgozásra.
A főjegyző olyan kontrolltevékenységet alakított ki, melyek biztosítják a kockázatok
kezelését, és hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Belső
szabályzatokban, rendeletekben a feladatokkal összefüggésben szabályozásra
kerültek az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, személyre szólóan a feladatok
és hatáskörök, az információkhoz való hozzáférés, valamint a beszámolási eljárások.
A belső kontrollok működését az egyes feladatok sajátosságai határozzák meg. A
kontrolltevékenységnél kiemelt szerepe van a folyamatba épített előzetes, és
utólagos és vezetői ellenőrzésnek.
Az előzetes ellenőrzések, vagyis a megelőző kontrollok célja, hogy a tevékenységek
hibás lépéseit kiszűrjék. Ugyanezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás pénzügyi
ellenjegyzése
is,
ezzel
megelőzhető
a
jogosulatlan,
fedezetnélküli
kötelezettségvállalás. A folyamatba épített ellenőrzéseket a szervezeti hierarchia
minden szintjén és működési területén biztosítani kell. Fontos a bekövetkezett
nemkívánatos eseményeket feltárása és rendezése, valamint figyelem felhívás a
negatív hatások esetleges bekövetkezésére. Az utólagos ellenőrzés során feltárt
hiányosságokat, hibákat javítani kell, valamint intézkedési tervet kell készíteni felelős
személy és határidő megjelölésével. A vezetői ellenőrzések különböző formában
valósulnak meg. Módszerei lehetnek szóbeli, írásbeli jelentések, vezetői értekezlet
megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai, kötelezettségvállalás
pénzügyi ellenjegyzése, utalványozás és személyes vezetői ellenőrzés.
A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden
szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal, és mélységben.
d. ) Információ és kommunikáció
A belső kontrollkézikönyv negyedik része az információ és kommunikáció áramlással
kapcsolatos feladatokat tartalmazza. Az információs szabályozás magában foglalja a
hivatalon belüli és a külső ügyfelekkel, partnerekkel folytatott horizontális és vertikális
kommunikáció alapvető szabályait. Fontos, hogy egyes események, feladatok
ellátásához megfelelő mennyiségű és minőségű adat álljon rendelkezésre. Az
iktatásnak meghatározó szerepe van az információk, adatok tárolásában. Mindig
biztosítani kell a folyamatban lévő, további intézkedést igénylő ügyek, és a befejezett
ügyek nyomon követését.
A hivatalon belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások,
írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében
működtetett információmozgás, visszakereshetőség és a visszacsatolási rendszerek
működtetése útján valósul meg.
A hivatal az iktatási rendszer feladatkiadásának, valamint a feladatellátással
kapcsolatos dokumentálás követelményeinek eleget tesz.
e. ) Monitoring
A belső kontrollkézikönyv ötödik része tartalmazza a hivatal monitoring rendszerét,
mely a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza.
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A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése a FEUVE és a belső
ellenőrzés útján valósul meg. A belső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a
vezetők figyelembe veszik.
Belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

Az intézkedési tervek megvalósítása
Közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során tett javaslatok azonnal
javításra kerültek így intézkedési terv készítésére nem volt szükség.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
2012. január 1-jétől jelentős jogszabályi változás következett be a költségvetési
szervek belső kontrollrendszerében és belső ellenőrzésében. A jogalkotók nagy
hangsúlyt helyeznek a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére,
folyamatos monitoringjára, a rendszert érintő javaslatok, észrevételek
hasznosulására. A megállapításokra tett intézkedésekről olyan nyilvántartás készült,
amely a végrehajtott és a végre nem hajtott intézkedéseket és annak okát is
tartalmazza. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket
fokozni kell.
Tolna, 2013. január 31.

Wiedemann Ferencné
Belső ellenőr
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A Tolna Megyei Közgyűlés
18/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozatának mellékletei

1. számú melléklete
Tolna Megyei Önkormányzat által tett észrevételek, megjegyzések az OTrT
törvényhez és a Megalapozó munkarészekhez

Paksi Atomerőmű tervezett bővítése
Az energia ellátásról szóló fejezetek nem tartalmazzák megfelelő
részletezettséggel
a
készülő
Paksi
Atomerőmű
bővítést,
mely
nagyságrendben a legnagyobb és legjelentősebb energetikai beruházás lesz
a jövőben Magyarországon (196., 268., 321. oldalak). Javasoljuk a fejlesztést
kellő súllyal az OTrT törvényben szerepeltetni.
Világörökség várományos lista -Tájházak Magyarországon
A Világörökség várományos lista a Megalapozó munkarészben több helyen
hiányos, nem tartalmazza a Tájházak Magyarországon c. benyújtott pályázatot
(292.,329. oldalak). Ez több Tolna megyei tájházat is érint, kérjük az anyagban
javítani.
Főúthálózat elemeinek változása
„A főúthálózatból törlésre csak a Székesfehérvár – Nagykónyi főút és néhány
nagyváros egyes belső főútjai kerülnek.” (261.oldal). A bekezdés alatt látható
2/3. számú ábrán az említett főúton kívül a 64. számú másodrendű főút is
törlésre került, mely döntést a fejezetben említett 1222/2011. számú
Kormányrendelet sem tartalmazza. Nem látjuk az indokát a 64.számú főút
törlésének, kérjük a főúthálózatba visszaemelni.
Tervezett közúti hidak a Dunán
A Megalapozó munkarész foglalkozik a tervezett új nagyhidakkal (228.oldal): „ A
Duna 417 km hosszú hazai szakaszán 16 közúti híd található, melyek távolsága
1 - 64 (Budapest nélkül 11- 64) km között szóródik, átlagosan pedig 24,5 kmként található híd a Dunán. Az OTrT törvényben tervezett hidak megépülése
esetén a legnagyobb távolság két Duna-híd között Dunaföldvár és Szekszárd
között lesz (64 km), melyek között félúton fekszik Paks, illetve vele átellenben
Kalocsa. A két hasonló méretű járásszékhely közötti kapcsolatokat a Dunán
való nehézkes kompközlekedés jelenleg erősen korlátozza, ezért kérjük a egy
itteni híd lehetőségének megvizsgálását.
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Dunaföldvári kikötő
A 241. oldalán található 15/25. számú ábra TEN-T átfogó hálózati elemként
Paksot ábrázolja annak ellenére, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 36/2012. (VI.
29.), valamint 37/2012. (VI. 29.) számú határozatai alapján nem a paksi, hanem
a dunaföldvári kikötőt javasolja a TEN-T törzshálózati elemének. Kérjük ezek
figyelembe vételét.
Kiváló termőhelyi szántó terület
Magyarország legkiválóbb szántóterületei 3 megyében találhatók.
Elfogadható, hogy a dokumentáció a 281. illetve a 326. oldalon csak
tájegységeket nevesít, de azok kevésbé beazonosíthatók illetve más
megyékre utalóak (pl. Külső-Somogy). Szerencsés lenne legalább zárójeles
megemlítése, Fejér, Békés és Tolna, megyéknek, mivel ezek az ország
„éléstárai” és a készülő OKF és OTK szerint is a mezőgazdaság a legfőbb
kitörési lehetőségük.
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2. számú melléklete
Tolna Megyei Önkormányzat által tett észrevételek, megjegyzések az OTrT
törvényhez
Országos kerékpárút törzshálózat
Az OTrT Törvény módosító javaslat I/6.számú melléklete tartalmazza az
Országos kerékpárút törzshálózat elemeit. A 61.jelű Közép-magyarországi
kerékpárút Tolna megyét érintő szakasza a Dunaföldvár-SimontornyaTolnanémedi-Tamási útvonal. Ezt javasoljuk Dombóvárig meghosszabbítani a
térség turisztikai potenciáljának erősítése érdekében (Pári, Gyulaj, DombóvárGunaras)
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A Tolna Megyei Közgyűlés
19/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozatának mellékletei

1. számú melléklete
Szakmai vélemény
„az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési
Koncepció megalapozása” című dokumentumhoz
Általános megállapítások, észrevételek, javaslatok:
A megküldött dokumentum terjedelmében, fejezeteiben kellően részletesen
foglalkozik a stratégiai igények, célok, elképzelések országos, nemzeti szintű
megjelenítésével. A dokumentum ugyanakkor tématerületeken belül kellően
általános, széles mozgásteret biztosít az adott térségek, területi szintek (megyék)
számra, hogy a kijelölt fejlesztési irányokon belül a területi (megyei) szinten
készülő helyi erőforrásokra, adottságokra épülő területfejlesztési koncepciók
stratégiai fejlesztési elképzelésinek illeszkedése biztosított legyen.
Rendkívül jó iránynak tekintjük a munkaanyag által a közmunkaprogramoknak
szánt szerepét, a fejlesztési térségek meghatározását tekintve a funkcionális
várostérségek (FVT) irányát.
Tolna megyét közvetlenül érintő megállapítások, észrevételek, javaslatok:
a)
A „2.1.14 Energiafüggőség kontra fenntartható energiapolitika” fejezeten
belül enyhe utalás jelenik meg (42. oldal) arra vonatkozóan, hogy Magyarország
villamosenergia-termelésének több mint 42 %-át a Paksi Atomerőmű biztosítja.
A „5.2.7 Természeti erőforrásokra alapozott növekedés övezetei: Víz,
termőföld, ásványkincs, táji érték” fejezeten belül kartogramos megjelenítés
található (164. oldal) „Értékes természeti erőforrások: bányászat és energetika”
címmel, ahol véleményünk szerint nem kellő nemzetgazdasági hangsúllyal jelenik
meg az atomerőmű és a tervezett erőmű és erőműfejlesztés.
Indoklás:
A Kormány 1194/2012. (VI.18) határozatával döntött a Paksi Atomerőmű
telephelyén létesülő új atomerőművi blokkal (blokkokkal) kapcsolatos további
feladatok meghatározásáról. A Kormány a Paksi Atomerőmű területén létesülő új
atomerőművi blokk (blokkok) megvalósítását a nemzetgazdaság szempontjából
alapvetően szükséges beruházásnak tartja. A fejlesztés Tolna megye
szempontjából – a nemzetgazdasági célokon túl – gazdasági és társadalmi
szempontból is kiemelten fontos. A Kormányhatározat is utalást tesz arra (10.
pont), hogy meg kell vizsgálni a tervezett beruházásban a magyar vállalkozások
minél nagyobb mértékű részvételének lehetőségét, továbbá a határozat (13. pont)

2013. év július hó

Tolna Megyei Közlöny

XXIII. évfolyam 2. szám

kitér a műszaki-tudományos felkészülés fontosságára, külön kutatás-fejlesztési
célprogram indítására, valamint a fejlesztéshez szükséges további humán
erőforrás megteremtésére, különös tekintettel a szak-és felsőoktatási képzés
fejlesztésére.
b)
A véleményezésre megküldött anyagban több utalás is található a „Duna Régió
Stratégia” környezetpolitikai és gazdaságfejlesztési céljaira (20. oldal), illetve a
Duna térség fejlesztésére (133.oldal). Véleményünk szerint nem kellő
nemzetgazdasági hangsúllyal jelenik meg a Duna térség fejlesztése a
munkaanyagban, annak egyes fejezeteiben.
Indoklás:
Az EU makro –regionális stratégiai fejlesztése (Duna Régió Stratégia) nemcsak
Magyarország, de az Európai Unió számára is kulcsfontosságú. A komplex
környezetpolitikai és gazdaságfejlesztési célú beavatkozások jelentős mértékben
csökkentik Tolna megye országon belüli periférikus szerepéből fakadó hátrányos
helyzetét. Tolna megyében a Duna menti települések és vonzáskörzetük számára
a tervezet fejlesztések jelentős kitörési pontot jelentenek a gazdaságfejlesztés
tekintetében.

c)
A véleményezésre megküldött munkaanyag „2.1.17 Területileg erősen koncentrált
turizmus” fejezeten belül említés szintjén jelenik csak meg (46. oldal), hogy „a
magyar gasztronómia, a bor- és pálinka kultúra világhírű”. A későbbi fejezeti
részekben sem találtunk jelentősebb utalást Tolna megye és az ország
szempontjából is jelentős Szekszárdi borvidékre, Tolnai borvidékre.
A
munkaanyagban (166.oldal) szerepel egy rekreációs körzeteket szemléltető
kartogram, ahol megjelennek a borvidékek. Sajnálatos, hogy a kartogram semmilyen
megkülönböztetést nem tesz borvidék és borvidék között. Szerencsés lenne a
borvidékek kartogramos megjelenítését átgondolni, valamint a jelentősebb
borvidékeket külön kiemelni.

d)
A „5.2.7 Természeti erőforrásokra alapozott növekedés övezetei: Víz, termőföld,
ásványkincs, táji érték” fejezeten belül kartogramos megjelenítés található (164.
oldal) „Értékes természeti erőforrások: bányászat és energetika” címmel, ahol
véleményünk szerint megjelenik érintőlegesen Tolna megye szempontjából
Nagymányok, mint ásványi nyersanyag (szén) gazdálkodási térség. A
dokumentumban azonban nem találtunk egyértelmű stratégiai utalást arra, hogy
nemzetgazdasági szinten az ásványi nyersanyagok újbóli bányászatára,
feldolgozására megindul az újraiparosítás. A főbb irányokat ezen a területen fontos
lenne szerepeltetni, hiszen az érintett térségek gazdaságfejlesztésére,
foglalkoztatottságára komoly hatást gyakorol.
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e)
A megyét érintő egy oldalas fejezetben a „Pozicionálás” részben kérnénk módosítani
a „torzítja a megye gazdasági mutatóit” szövegrészt a téríti el a megye gazdasági
mutatóit szövegrészre. a „Fejlesztési irányok” részben kérjük módosítani a „műszaki
felsőfokú képzés (villamos mérnök) indítása” szövegrészt a Paksi Atomerőmű
fejlesztéséhez kapcsolódó szak- és felsőoktatási képzés biztosítása
szövegrészre.

f)
A munkaanyagban „5.5 Összekapcsolt terek: az elérhetőség megújuló
rendszere” fejezeten belül (182. oldal) „A közlekedési hálózatok térszerkezete”
elnevezésű kartogramon ábrázolt tervezett nagysebességű vasút úgy jelenik meg,
hogy Tolna megye határát súrolja. Ismereteink szerint több alternatíva is vizsgálat
tárgya, de mindenképpen indokolt a hálózatba a Pécs-Dombóvár-Tamási tengely
bekapcsolása. A Tamási kistérség periférikus elszigeteltségét a 2030-ig tervezett
gyorsforgalmi úthálózat sem fogja érdemben javítani, ezért különösen kívánatos
Tolna megye szempontjából, hogy a vasúthálózat fejlesztése érintse DombóvárTamási térségét.
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2. számú melléklete
Szakmai vélemény
„az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési
Koncepció” társadalmi egyeztetést megelőző változata című dokumentumhoz

Általános megállapítások, észrevételek, javaslatok:
Véleményünk szerint a beérkezett javaslatokkal átdolgozott társadalmi
egyeztetést megelőző munkaanyag egy sokkal alaposabb, a területi szintek
véleményét is részben megjelenítő társadalmasításra alkalmas dokumentum.
Tolna megyét közvetlenül érintő megállapítások, észrevételek, javaslatok:
a)
Kérésünk ellenére az OFK és OTK társadalmasítási változat I. rész
munkaanyagában a 45. oldalon 2.1.10 Energiafüggőség kontra fenntartható
energiapolitika fejezet és OFK és OTK társadalmasítási változat II. rész
munkaanyagában a 4.7.2 Klímapolitika és energiabiztonság fejezet érdemben
nem foglalkozik a Paksi Atomerőmű jövőbeli fejlesztésével. A nemzetgazdasági
szempontból alapvetően szükséges beruházást szükséges lenne a Nemzeti
Fejlesztés 2020-ban szerepeltetni.
Indoklás:
A Kormány 1194/2012. (VI.18) határozatával döntött a Paksi Atomerőmű
telephelyén létesülő új atomerőművi blokkal (blokkokkal) kapcsolatos további
feladatok meghatározásáról. A Kormány a Paksi Atomerőmű területén létesülő új
atomerőművi blokk (blokkok) megvalósítását a nemzetgazdaság szempontjából
alapvetően szükséges beruházásnak tartja. A fejlesztés Tolna megye
szempontjából – a nemzetgazdasági célokon túl – gazdasági és társadalmi
szempontból is kiemelten fontos. A Kormányhatározat is utalást tesz arra (10.
pont), hogy meg kell vizsgálni a tervezett beruházásban a magyar vállalkozások
minél nagyobb mértékű részvételének lehetőségét, továbbá a határozat (13. pont)
kitér a műszaki-tudományos felkészülés fontosságára, külön kutatás-fejlesztési
célprogram indítására, valamint a fejlesztéshez szükséges további humán
erőforrás megteremtésére, különös tekintettel a szak-és felsőoktatási képzés
fejlesztésére.
b)
A véleményezésre megküldött anyagban kevés utalás található a „Duna Régió
Stratégia” környezetpolitikai és gazdaságfejlesztési céljaira, illetve a Duna térség
fejlesztésére. Véleményünk szerint a korábbi munkaanyaghoz képest is kevesebb
hangsúlyt kap az EU makro- regionális stratégiája, ami a magyar elnökség egyik
legnagyobb sikere.
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Indoklás:
Az EU makro –regionális stratégiai fejlesztése (Duna Régió Stratégia) nemcsak
Magyarország, de az Európai Unió számára is kulcsfontosságú. A komplex
környezetpolitikai és gazdaságfejlesztési célú beavatkozások jelentős mértékben
csökkentik Tolna megye országon belüli periférikus szerepéből fakadó hátrányos
helyzetét. Tolna megyében a Duna menti települések és vonzáskörzetük számára
a tervezett fejlesztések jelentős kitörési pontot jelentenek a gazdaságfejlesztés
tekintetében.
A Duna Régió Stratégiát nem csak részletesebben kellene szerepeltetni a
Nemzeti
Fejlesztés
2020
munkaanyagban,
hanem
lehetséges
nemzetgazdasági jelentősége miatt (a Duna Magyarország legjelentősebb
folyója, amely a klímaváltozás hosszabb távú hatásait is figyelembe véve, szinte
egyedüliként a tranzit hajóforgalmat biztosítani tudja) indokolt lenne az ország
szempontjából kiemelt fejlesztések közé sorolni.
Tolna megye
vonatkozásában a megyére elkészített helyzetfeltáró dokumentum alapján úgy
ítéljük meg, hogy a Paksi Atomerőmű új blokk(ok) megépítése és a Duna Régió
Stratégia jelenti a kiemelt fejlesztéseket.
A Duna Régió Stratégia megvalósításával a Duna térsége a Balaton térségéhez
hasonlóan kiemelt fejlesztési térséggé válhat. Lehetőség nyílna arra is, hogy a
Sió- csatorna komplex fejlesztésével a két kiemelt térséget összekapcsoljuk,
ezáltal az ország legjelentősebb folyóját és állóvízét egy hálózatba (turisztikai,
gazdasági) tudjuk kapcsolni.
c)
A véleményezésre megküldött munkaanyag a nagyvárosok (megyeszékhelyek) rövid
bemutatását is tartalmazza. Javasoljuk, hogy Szekszárd esetében az alábbi
jellemzés kerüljön be az anyagba:
„Szekszárd adottságait és történelmi hagyományait tekintve méltán viseli a „bor és a
kultúra városa” címet, de jelentős mértékben támaszkodhat a tejipar, borászat,
textilipar, fémfeldolgozó-ipar, építőipar húzóágazataira, valamint a tudás alapú
iparágak és az autóipari fejlesztések terén elért eredményeire is. Új közlekedési
csomópontként (M6-M9) logisztikai központtá válhat és látogatottsága a minőségi
(bor-, öko-, vadász-, vízi) turizmusra irányuló fejlesztésekkel növekedhet. Közvetlen
városi vonzáskörzete kiegészül a Szekszárdi-Geresdi-dombság, Sárköz és kisebb
részben a Völgység vidéki területeivel, illetve hatása a Duna-mentén PakstólMohácsig érezhető.”
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A Tolna Megyei Közgyűlés
20/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozatának melléklete

Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése
1. Általános észrevételek:
A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési
változata a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kormányzati szervek
vonatkozó útmutatói figyelembe véve, a helyi adottságokra alapozva, a
szervezett területi konzultációkon beérkező javaslatok figyelembevételével
került elkészítésre.
A szakmai dokumentum jól áttekinthető jelentős mértékben alapoz és
visszautal a helyzetfeltáró-értékelő vizsgálat során feltárt erősségekre,
lehetőségekre. Figyelembe veszi a dokumentum a korábban megfogalmazott
fejlesztési irányokat, ugyanakkor új irányokat, célokat is megjelöl a stratégiai
dokumentum.
A koncepcióban hangsúlyosan jelenik meg a gazdaságfejlesztés és a hozzá
kapcsolódó foglalkoztatás, amely a Tolna Megyei Területfejlesztési
Koncepcióban is kiemelten jelenik meg. Hasonlóan közös vonás a vidéki
térségek felzárkóztatásának, gazdasági szerepvállalásának erősítése, mely
mind a két megyei koncepciónak egyik meghatározó fejezete, tartalmát és
célját tekintve is közös fejlesztési szándékként jelenik meg.
2. Részletes észrevételek:
a. A célrendszer jól átgondolt, egymásra épülő és kellő képen alátámasztott,
indokolt. Ugyanakkor, több helyen csak általános, átfogó fejlesztésekre
tesz javaslatot, nem alkalmaz súlyozást az átfogó és a stratégia célok
között. Nyitva hagyja a lehetőségét arra, hogy egy későbbi időpontban
jelölje meg a megye számára legfontosabbnak tekinthető egy-kettő kitörési
pontot.
b. A szöveges leírások több helyen tartalmaznak konkrét területi
fejlesztéseket, illetve fejlesztésekkel érintett célterületeket is lehatárolásra
kerültek, de mindössze egy stratégiai térstruktúrát bemutató ábra található
a koncepcióban. Az ábrához szöveges leíró rész nem tartozik, így csak
következtetni lehet, hogy a korábbi fejezeti részekben leírtak ábrázolása
jelenik meg ebben a fejezetben. Szerencsés lenne az anyagot legalább
még egy ábrával, illetve térképpel kiegészíteni az anyag legelején a
jövőkép bemutatásánál az elérni kívánt célállapottal.
c. Több helyen van hivatkozás a koncepcióban az M60-as autóútra, de
vélhetően tévedésből az M6 –ként jelenik meg az anyagban ennek
javítását szükségesnek tartjuk.
d. Külön öröm számunkra, hogy az „5.2. Felelősség és intézményrendszer –
A koncepció üzenetei” fejezeti részben (45. oldalon) az alábbi konkrét
fejlesztési lehetőségek jelennek meg a két megyét érintően:
„Tolna megye esetében különösen: a Sió-csatorna összehangolt turisztikai
fejlesztéséhez, és az általános gazdasági kapcsolatok erősítéshez pl. az
elérhetőség javításával (M9);”
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Tolna megye számára az egyik legnagyobb és legjelentősebb turisztikai és
egyben gazdasági célú fejlesztés lehet az előttünk álló 2014-2020-as
időszakban a Sió-csatorna fejlesztése, amely az érintett szomszédos
megyék (Fejér megye, Somogy megye) egyetértése és támogatása nélkül
nem valósulhat meg.
Jó esély van arra is, hogy az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Bonyhád
közötti szakasza ugyanebben tervezési és finanszírozási időszakban
megépül, ezzel egy régóta hiányzó kelet-nyugat irányú közúti kapcsolat
egyik fontos szakasza készülne el, amely gazdasági és társadalmi
szempontból Tolna és Somogy megye számára is rendkívül fontos.
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A Tolna Megyei Közgyűlés
23/2013. (VI. 28.) közgyűlési határozatának mellékletei

1. melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat
2013-2016. évekre szóló
középtávú vagyongazdálkodási terve

I.

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

II.

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

III.

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

IV.

Közfeladat ellátásához szükséges vagyon működtetése
1. A megyei önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok működtetéséről az
üzemeltetési feladatot ellátó szervezetekkel történő együttműködéssel,
illetve a működtetővel kötött megállapodásban foglalt elvek érvényre
juttatásával kell gondoskodni.
2. Az ingatlan vagyon átlátható elveken alapuló, hatékony és
költségtakarékos működtetését – a legfontosabb szempontoknak
megfelelő – üzemeltetési szerződéssel, illetve megállapodással kell
biztosítani.
3. Az ingó vagyon működtetése a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna
Megyei Önkormányzati Hivatal feladata.
4. Az ingó vagyon működtetésénél a takarékos és hatékony gazdálkodást, a
rendeltetésszerű használatot és a közfeladat ellátásának elsődlegességét
biztosítani kell.
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5. Az ingóságok működtetése körébe sorolható szerződések megkötésekor –
amennyiben erre lehetőség van – több szolgáltatótól kért árajánlat
bekérésével a felmerülő kiadások csökkentését és a szolgáltatás
minőségének javítását érvényre kell juttatni.
V.

A vagyon értékének megőrzése, állagmegóvása, védelme
1. A vagyon értékének megőrzését, állagának megóvását a rendszeres
karbantartás és az esetenként szükséges felújítás szolgálja.
2. Az ingatlanok esetében a rendszeres karbantartási tevékenység
végrehajtását
az
üzemeltetési
szerződésben,
üzemeltetési
megállapodásban foglalt feltételekkel kell biztosítani.
3. Az ingatlanok állagmegóvásának, karbantartásának végrehajtását a
szerződésben foglalt feltételek érvényesülésének ellenőrzésével
figyelemmel kell kísérni.
4. Az ingatlanok esetében a karbantartási feladatok időben, kár
megelőzési célból történő végrehajtását az üzemeltetési feladatot ellátó
szervezetekkel történő rendszeres kapcsolattartással, szükség esetén
írásbeli megkereséssel kell érvényre juttatni.
5. A járművek szervízeléséről, javításáról, karbantartásáról a biztosságos
működés és a használati idő meghosszabbítása érdekében a Tolna
Megyei Önkormányzati Hivatalnak kell gondoskodni. A járművek
estében a biztonságos működés elsődlegességét kell biztosítani.
6. A számítástechnikai, ügyviteli eszközök használhatóságának
megőrzése érdekében a rendszeres karbantartási feladatokat igény
szerint, illetve szerződés szerint kell végrehajtani.
7. Az egyéb eszközök, berendezési, felszerelési tárgyak esetében a
balesetveszély megelőzése, és a rendeltetésszerű használat
biztosítása érdekében szükséges karbantartásokat kell végrehajtani.
8. Az ingatlanok felújításáról időszakonként, az ingatlan állapotának
ismerete, felmérése alapján, az önkormányzat teherbíró képességének
figyelembe vételével kell gondoskodni.
9. A felújítási szükséglet finanszírozhatósága érdekében tartalékot kell
képezni. A tartalék képzését a létrejövő Társasházi alapító okiratban
foglaltak szerint, illetve a mindenkori éves költségvetési rendeletben
foglaltak szerint kell biztosítani.
10. Az elérhető pályázati források igénybevételével elő kell segíteni a
felhasználható források bővítését.
11. Felújítás végrehajtásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet
keretében, vagy egyedi határozatban dönt.

VI.

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

VII. A vagyon gyarapítása
1. Az ingatlan vagyon gyarapításáról a Közgyűlés – feladatainak bővülése
esetén – egyedi határozatban dönt.
2. Az ingó vagyon gyarapítására a mindenkori költségvetési rendeletben
foglalt keretek terhére, vagy pályázati forrásból kerülhet sor.
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3. Az ingó vagyon gyarapításakor a kötelező önkormányzati feladat
magasabb színvonalú ellátását biztosító vagyontárgyak beszerzését
vagy az elhasználódott eszközök cseréjét, pótlását kell biztosítani.
4. Az ingó vagyon cseréjét, pótlását a rendelkezésre álló források
figyelembe vételével, az avulás mértékével arányosan, rendszeresen
kell végrehajtani.
VIII. Felesleges vagyontárgyak elidegenítése
1. Az önkormányzat felesleges, a közfeladat ellátását már nem szolgáló
ingó vagyontárgyait értékesíteni kell.
2. Az értékesítést a költség-haszon elvet érvényesítve, a lehető legtöbb
bevétel elérésére törekedve – a hatályos önkormányzati rendeletben
foglaltak betartásával - kell lebonyolítani.
3. A felesleges, értékesíthető körbe sorolható vagyontárgyak körét
legalább háromévente, a vagyontárgyak használatának ellenőrzésével
meg kell vizsgálni.

Szekszárd, 2013. június ….

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke
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2. melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat
2013-2023. évekre szóló
hosszú távú vagyongazdálkodási terve

I.

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

II.

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

III.

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

IV.

Közfeladat ellátásához szükséges vagyon működtetése
1. A megyei önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok és ingó vagyon
hatékony és gazdaságos működtetésével elő kell segíteni a közfeladat
ellátását, a feladatellátás színvonalának javítását, a feladatellátás
hatékonyabbá tételét.
2. A vagyon működtetésének átláthatóságát, a rendeltetésszerű használat
biztosítását érvényre kell juttatni.

V.

A vagyon értékének megőrzése, állagmegóvása, védelme
1. A vagyon értékének megőrzését, állagának megóvását
karbantartások végrehajtásával és a felújítási
tervszerűbbé tételével kell segíteni.
2. Az ingatlanok esetében a rendszeres karbantartási
végrehajtását
az
üzemeltetési
szerződésben,
megállapodásban foglalt feltételekkel kell biztosítani.
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3. Az ingatlanok felújításáról az ingatlanok állapotfelmérésével, az
elvégzendő feladatok rangsorolásával, az önkormányzat teherbíró
képességének figyelembe vételével kell gondoskodni.
4. A nagyobb költségigényű felújítások végrehajthatósága érdekében – a
költségvetési források figyelembe vételével – tartalék képzése indokolt.
A tartalék képzéséről a költségvetési lehetőségek, az önkormányzat
teherbíró képességének szem előtt tartásával a Közgyűlés, a
mindenkori éves költségvetési rendeletében dönt.
5. A rendelkezésre álló források bővítése érdekében törekedni kell a
számunkra is elérhető pályázati források igénybevételére.
6. Felújítás végrehajtásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet
keretében, vagy egyedi határozatban dönt.
VI.

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

VII.

A vagyon gyarapítása
1. A megyei önkormányzat feladatainak bővülése esetén – az
önkormányzat teherbíró képességére figyelemmel – törekedni kell arra,
hogy a megyei önkormányzati feladatok és a feladatellátáshoz
rendelkezésre álló ingatlan tulajdon, vagy használatba vehető ingatlan,
a feladatbővüléssel arányosan növekedjen, bővüljön.
2. Az ellátandó közfeladat mennyiségéhez igazodóan kell gondoskodni a
feladatellátás tárgyi feltételeinek fejlesztéséről bővítéséről.
3. Az ingó vagyon gyarapításakor a kötelező önkormányzati feladat
magasabb színvonalú ellátását biztosító, illetve a feladat mennyiségi
növekedésével arányos bővítését, fejlesztését, emellett az
elhasználódott eszközök pótlását kell biztosítani.

VIII.

Felesleges vagyontárgyak elidegenítése
1. Az önkormányzat vagyontárgyait időszakonként – legalább
háromévenként - át kell tekinteni a használhatóság, a feladatellátásban
betöltött szerepük szempontjából.
A felülvizsgálat alapján
feleslegesnek, a közfeladat ellátását már nem szolgáló ingó
vagyontárgynak minősített vagyonelemek értékesítéséről gondoskodni
kell. A képződő bevételt a vagyon pótlására, új eszközök beszerzésére
indokolt felhasználni.
2. Az értékesítést a költség-haszon elvet érvényesítve, a lehető legtöbb
bevétel elérésére törekedve – a hatályos önkormányzati rendeletben
foglaltak betartásával - kell lebonyolítani.

Szekszárd, 2013. június ….

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke
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A Tolna Megyei Közgyűlés
24/2013. (VI. 28.) közgyűlési határozatának melléklete

A TOLNA MEGYEI
ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
ÜGYRENDJE
I.
Általános rendelkezések
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (2) bekezdésében
meghatározott jogával élve 5/2013. (II. 15.) közgyűlési határozatával létrehozta a
Tolna Megyei Értéktár Bizottságot. A Tolna Megyei Értéktár Bizottság - a törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint - szervezi Tolna
megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak
összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, de Tolna megye területén
fellelhető nemzeti értékek azonosításáról, létrehozza a Tolna megyei értéktárat
és megküldi azt a Hungarikum Bizottságnak.
2. Hivatalos megnevezés: Tolna Megyei Értéktár Bizottság (továbbiakban: Értéktár
Bizottság).
3. Az Értéktár Bizottság székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
4. Az Értéktár Bizottság működési területe: Tolna megye közigazgatási területe.
5. Az Értéktár Bizottság nem jogi személy, önálló költségvetéssel nem rendelkezik,
gazdasági tevékenységet nem folytat, működésének költségeit a Tolna Megyei
Önkormányzat biztosítja.
6. Az Értéktár Bizottság titkársági feladatait a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
látja el.
II.
Az Értéktár Bizottság szervezete

1. Az Értéktár Bizottság tagjai a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5/2013.
(II. 15.) közgyűlési határozata értelmében:
Dr. Say István elnök,
K. Németh András tag,
Lajtai Zoltán tag,
Sümegi József tag és
Szabadi Mihály tag.
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2. Az Értéktár Bizottság döntései során szavazati joggal kizárólag a II.1 pontban
felsorolt személyek rendelkeznek. Az Értéktár Bizottság tagjai a bizottság ülésein
jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.
3. Az Értékár Bizottság ülésére tanácskozási joggal résztvevő meghívottak:
a) a Tolna Megyei Közgyűlés Elnöke,
b) a Tolna Megyei Közgyűlés Alelnökei,
c) a Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzője,
d) a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Irodájának képviselője,
e) értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó területi
illetőségű szakmai és civil szervezetek képviselői,
f) az Értéktár Bizottság elnöke által esetenként meghatározott személyek,
szakértők.
4. Az Értéktár Bizottságot a bizottság elnöke képviseli, aki a képviseleti jog
gyakorlása során végzett tevékenységéről az Értéktár Bizottság soron következő
ülésén beszámol.
Az Értéktár Bizottság elnökének további feladatai:
a) összeállítja az Értéktár Bizottság ülésének napirendjét,
b) összehívja és vezeti az Értéktár Bizottság üléseit,
c) gondoskodik jelen ügyrend előírásainak betartásáról,
d) önállóan gyakorolja a kiadmányozás jogát az Értéktár Bizottság működésével
kapcsolatban.
5. Az Értéktár Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa felkért bizottsági
tag helyettesíti.
6. Az Értéktár Bizottság tagjai díjazásra nem jogosultak.
III.
Az Értéktár Bizottság működése
1. Az Értéktár Bizottság szükség szerint, az I.1. pontban meghatározott feladataihoz
igazodva tartja üléseit. Az Értéktár Bizottság ülését össze kell hívni abban az
esetben is, ha azt a bizottság valamely tagja az ok és a napirendi javaslat
megjelölésével, valamint az ahhoz kapcsolódó előterjesztés egyidejű
megküldésével az Értéktár Bizottság elnökénél kezdeményezi.
2. Az Értéktár Bizottság üléseinek összehívásáról annak elnöke a titkársági
feladatokat ellátó szerv útján gondoskodik. Az ülésre a tagokat az ülés helyét,
időpontját és a napirendi pontokat tartalmazó meghívó, valamint a napirendi
pontokhoz kapcsolódó előterjesztések elektronikus úton történő megküldésével
kell meghívni, az ülés tervezett időpontját megelőző legalább 3 nappal.
Halaszthatatlan döntést igénylő ügy esetében a bizottság ülése rövid úton is
összehívható bármilyen időpontra, bármilyen értesítési mód alkalmazásával és
részben vagy teljesen el lehet tekinteni az írásos formulától is.
3. Az Értéktár Bizottság ülései nyilvánosak. Az Értéktár Bizottság bármely tagja –
személyi kérdésekben, illetve, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene –
kezdeményezheti zárt ülés elrendelését, amelyről a bizottság vita nélkül dönt.
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4. Az Értéktár Bizottság tagjai akadályoztatásukat kötelesek előzetesen a bizottság
elnökének bejelenteni.
5. Az Értéktár Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele (3 fő) jelen
van.
6. Az Értéktár Bizottság ülését annak elnöke vezeti, aki e feladatkörében:
a) megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet,
b) megnyitja és berekeszti az ülést,
c) ismerteti az ülés napirendjét,
d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja a vitát,
e) szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat: előbb a módosító javaslatokat
kell külön-külön megszavaztatni, majd ezt követően a teljes
döntéstervezetet, több javaslat esetén az elhangzás sorrendje a
meghatározó,
f) megállapítja a szavazások eredményét,
g) gondoskodik az ülés során a tanácskozás rendjének fenntartásáról.
7. Az Értéktár Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza. A döntési javaslat
elfogadásához a megválasztott bizottsági tagok több mint felének (3 fő) egynemű
támogató („igen”) szavazata szükséges.
8. Az Értéktár Bizottság jegyzőkönyvében történő rögzítéssel, alakszerű határozat
meghozatala nélkül dönt:
a) az ülés napirendjéről,
b) ügyrendi kérdésekben,
c) a határozati javaslat módosítására, kiegészítésére tett javaslat kiegészítő,
módosító indítványok esetén.
Minden egyéb döntését az Értéktár Bizottság alakszerű határozattal hozza meg.
9. Az Értéktár Bizottság határozatait naptári évenként folyamatos sorszámmal és
évszámmal kell ellátni a következők szerint: „A Tolna Megyei Értéktár Bizottság
…./20…(hónap,nap) határozata”.
A határozatban – amennyiben szükséges – meg kell jelölni a végrehajtásért
felelős nevét, és a végrehajtás határidejét. A végrehajtásért felelős
személyeknek az Értéktár Bizottság határozatát az ülést követő 15 napon belül
meg kell küldeni.
10. Az Értéktár Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az
ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét, a tanácskozás lényegét, a szavazások
számszerű eredményét és a hozott határozatok szószerinti szövegét. Az ülésen
felvett jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A jegyzőkönyvet az Értéktár
Bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet legkésőbb az
ülést követő 15 napon belül elektronikus úton meg kell küldeni a II.1 és II.3.
pontokban felsorolt személyeknek. A jegyzőkönyv elkészítéséről a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A jegyzőkönyvvezetés feladatát a Tolna
Megyei Önkormányzati Hivatal megyei főjegyző által kijelölt köztisztviselője látja
el.
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11. Az Értéktár Bizottság határozatairól Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek
megtekinthetőek a megyei főjegyző által kijelölt köztisztviselőnél.

IV.
Záró rendelkezések
1. Az Értéktár Bizottság szervezetére és működésére jelen ügyrendben nem
szabályozott kérdésekben a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban foglaltak az irányadók.
2. Jelen ügyrendet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …./2013 (VI. 28.)
határozatával fogadta el.
3. Jelen ügyrend az elfogadásának napján lép hatályba.

Szekszárd, 2013. június 28.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Say István
a Bizottság elnöke

57

2013. év július hó

Tolna Megyei Közlöny

XXIII. évfolyam 2. szám

A Tolna Megyei Közgyűlés
27/2013. (VI. 28.) közgyűlési határozatának mellékletei

1. melléklet

Nemzeti Vízstratégia vitaanyagának összefoglalása
A stratégia, egy összefoglaló helyzetelemzés, problémafelvetés és célmeghatározás
után öt fő fejezetben, szakterületenként taglalja a hazai vízgazdálkodás feladatait,
majd az intézményi háttér megújításához kapcsolódó teendőket. Minden egyes fő- és
alfejezetnél megfogalmaz rövid- (2014-re vonatkozó), közép- (2014-2020 között
megvalósítandó) és hosszú távú (2027-ig megvalósítandó) célkitűzéseket.
A fő szakterületek a következőek:
I.)

Vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkeretirányelv (VKI), vízkészlet-gazdálkodás
A fő cél a vizek „jó állapotának” elérése 2015-re, az intézményrendszer
fejlesztése és a vízgyűjtő szintű tervezés megvalósítása. A fejezet kitér a
szennyezés elleni védekezésre, ezzel kapcsolatban a helyes mezőgazdasági
gyakorlat elterjesztésére; a part menti védősávok kialakítására, és a
belvízrendezési célokat szolgáló csatornahálózat rekonstrukciójára, illetve
annak öntözési célokra törtnő használatára is.

II.)

Területi vízgazdálkodás, öntözés, aszály
A fejezet összefoglalóan a tározási kapacitás növelésének fontosságát emeli ki,
mely egyaránt alkalmas a belvízhelyzet mérséklésére és az aszály kezelésére
is. Infrastrukturális szinten tervek vannak a vízgazdálkodási társulások helyett a
Nemzeti Öntözési Ügynökség felállítására, és Öntözési Alap létrehozására.
Fontos továbbá az igénygazdálkodás, a takarékos vízhasználat megvalósítása.
Mind a sík-, mind a dombvidéki vízrendezés tekintetében fontos a terület
adottságaihoz igazodó helyes művelési ág megválasztása, illetve a
vízrendezési műtárgyak helyzetének rendezése. Fontos továbbá a
dombvidéken a többcélú tározók kialakítása (árvízcsúcsok csökkentése,
öntözési feladatok).
Alfejezetek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Öntözés
Klímaváltozás
Síkvidéki vízrendezés
Dombvidéki vízrendezés

III.) Települések vízgazdálkodása
Települési szinten a szennyvízkezelés helyzetének javítása az elsődleges, így a
legfontosabb feladat a közműolló bezárása. Ezen kívül a műtárgyak állapotának
javítása, a szennyvíziszapok mezőgazdasági célú hasznosítása helyett
energetikai célokra történő használata, a csapadékvizek helyben történő
használata, valamint a vízhasználathoz kapcsolódó díjképzésben történő állami
szerepvállalás jelenik meg a stratégiában.
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IV.) Vízkárelhárítás
Elsősorban a tárolókapacitás növelésére kell nagy erőket fordítani, de csak az
arra alkalmas területeken (főleg a dombvidéken, de pl. a Duna mentén nem
célszerű), valamint a nagyvízi meder karbantartására, és hidrológiai folyosó
kialakítására. A fejezet hangsúlyozza a védekezés helyett a megelőzés
fontosságát, a védekező szervezetek hierarchiájának helyreállítását, a
területhasználat-váltás, valamint a határvízi együttműködések lehetőségét.
Kiemeli az infrastrukturális és informatikai, valamint az előrejelző rendszerek
fejlesztését (Védelmi Osztagok, Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi
Szervezet).
V.)

Kiemelt szakterületek
1.) Határvizek (Duna, Tisza, Sajó-völgye)
2.) Vízgazdálkodási fejlesztések (finanszírozási helyzet rendezése)
3.) Nagy tavaink (Balaton, Velencei-tó, Tisza tó, Fertő-tó; vízminőségi és –
mennyiségi kérdések)
4.) Hajózási vízügyi fejlesztések (nemzetközi kereskedelmi és idegenforgalmi
funkciók)
5.) Megújuló energiaforrások (törpe vízierőművek, geotermális energia
hasznosítása, ártéri és elöntött erdők fáinak biomasszaként történő
hasznosítása, szennyvíziszap energetikai hasznosítása)
6.) Halastavak (puffer szerep, belvízrendezési szerep)

Intézményrendszer fejlesztése, megújítása
1.) Gazdasági és finanszírozási kérdések: tulajdonviszonyok rendezése,
szabályozási kérdések
2.) Szervezeti felépítés: pl. a Nemzeti Öntözési Ügynökség megalakítása
3.) Tudományos háttér: a Halászati és Öntözési Kutatóintézet fontos szerepe
4.) Oktatás, képzés
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2. melléklet

Nemzeti Vízstratégia véleményezése
Véleményünk szerint a stratégia nem fektet elég nagy hangsúlyt a mezőgazdasági
tevékenység által okozott vízszennyezések kezelésére.
Fontos lenne a települések közigazgatási határain belül működő vízitársulatok
egységes törvényi szabályozása. A befizetett tagdíjakból a működés helyett a
tényleges feladatellátást kellene finanszírozni.
Kiemelten kellene támogatni a víztakarékos öntözőrendszerek, illetve a vizek
tisztítására szolgáló berendezések kifejlesztését és az ehhez kapcsolódó K+F
tevékenységet.
A megalakítani kívánt Nemzeti Öntözési Ügynökség, illetve annak területi szervei
létrehozása során nagy figyelmet kell majd fordítani a jogkörök, hatáskörök törvényi
szabályozására, és azt gondoljuk, hogy a területi szerveket érdemes lenne megyei
szinten kialakítani, hiszen, ahogy az a stratégiában is olvasható, a vízgazdálkodás a
területrendezéshez, a területfejlesztéshez és a vidékfejlesztéshez szorosan
kapcsolódik, és ezek a feladatok is megyei szinten szerveződnek.
A stratégia több fejezetben is foglalkozik a felszín alatti vizek védelmével és
fenntartható használatával. Véleményünk szerint ezt a témát akár egy önálló
fejezetben is ki lehetne fejteni, annak komplexitása miatt (pl. egészségügyi,
energetikai, turisztikai hasznosítás).
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A Tolna Megyei Közgyűlés
292013. (VI. 28.) közgyűlési határozatának melléklete

Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése
Általános észrevételek
A Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési
változata a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kormányzati szervek vonatkozó
útmutatói figyelembe véve, a helyi adottságokra alapozva került elkészítésre.
A szakmai dokumentum jól áttekinthető, jelentős mértékben alapoz és
visszautal a helyzetfeltáró-értékelő vizsgálat során feltárt erősségekre,
lehetőségekre. Figyelembe veszi a dokumentum a korábban megfogalmazott
fejlesztési irányokat, ugyanakkor új irányokat, célokat is megjelöl a stratégiai
dokumentum.
A koncepcióban hangsúlyosan jelenik meg a gazdaságfejlesztés és a hozzá
kapcsolódó foglalkoztatás, amely a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióban is
kiemelten jelenik meg. Hasonlóan közös vonás a vidéki térségek felzárkóztatásának,
gazdasági szerepvállalásának erősítése, mely mind a két megyei koncepciónak
egyik meghatározó fejezete, tartalmát és célját tekintve is közös fejlesztési
szándékként jelenik meg.
A Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció átfogó elveivel és céljaival
egyetértünk.
Kapcsolódási pontok
Fejér és Tolna szomszédos megyék, így számos kapcsolódási pont fedezhető
fel a két terület fejlesztési elképzelései között, a hasonló adottságokból kifolyólag
hasonló igények merülnek fel.
A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióban Dombóvár és Tamási lett
megjelölve
agrárkutató
tevékenységre.
Martonvásár
kutatási
profiljával
együttműködési lehetőségeket rejt magában, mely a hasonló adottságoknak
köszönhetően közös területfejlesztési programokat is megalapozhat a Mezőföld
elmaradott térségeiben.
Enying és Sárbogárd térségének hátrányos helyzete megjelenik a Fejér
Megyei Területfejlesztési Koncepcióban, azonban véleményünk szerint a probléma
súlyától elmaradó mértékben. A terület felzárkóztatását, leszakadásának
mérséklését nem lehet megyehatárokon belül kezelni, mindhárom érintett megye
részvételét fontosnak tartjuk. A konkrét felzárkózató intézkedések tervezésekor
azonban mindenképp figyelembe kell venni a természeti adottságokból fakadó
településhálózati különbségeket, eltérő problémákat. Támogatjuk, hogy Fejér megye
déli részének gazdaságfejlesztése során Sárbogárd ipari centrummá alakuljon. Ez
pozitívan hatna a környékre, a 15-20 km-re lévő Simontornyára is, ahol a bőrgyár
megszűnése óta jelentős munkanélküliség és elvándorlás alakult ki.
Hasznosnak találjuk a horizontális célok funkcionális térségenkénti
összefoglalóját, lehatárolásuk alapjául szolgáló adatok térképi ábrázolását. Ezekhez
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kapcsolódóan azonban szerencsés lenne a szomszédos megyék „vonzott”
területeinek nevesítése is, hiszen a jelentősebb városok (Bicske, Dunaújváros, Mór,
Székesfehérvár) – mint ahogyan azt a koncepció megállapítja – vonzáskörzete
megyehatárokon is átnyúlik, a megyén kívüli érintett kistérségek megnevezésére
viszont nem került sor.
Példaértékű „A fejlesztés eszköz- és intézményrendszere” című fejezet
táblázatainak funkcionális térségenkénti bontása.
Tolna megye É-i része, így Dunaföldvár fejlődéséhez is hozzájárul Fejér
megye második legnagyobb, egyben megyei jogú városának, Dunaújvárosnak a
közelsége, megyehatáron is átívelő kapcsolatrendszer erősödése. Erre a megépült
M6 autópálya igen gyors elérhetőséget biztosít, de további lehetőségek vannak a
dunai vízi kapcsolatban is.
Szintén a Duna térségében, megyéink keleti részében várhatóak jelentős
idegenforgalmi fejlesztések a Limes-projekt kapcsán, mely a világörökségi cím
elnyerésével újabb attrakcióként szolgál az odalátogató turisták számára, ehhez
azonban a programok összehangolása elengedhetetlen.
Hasznosnak tartanánk, ha oktatásban és kutatásban még jobban
profitálhatnának Tolna megye intézményei, cégei és fiataljai a Dunaújvárosi Főiskola
és a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola sokrétű tapasztalataiból, képzéseiből.
Fejér és Tolna megyéket érintő egyik kiemelt fejlesztés a Sió gazdasági és
turisztikai hasznosítása lehet. A csatorna mintegy 10-10 km-t halad Somogy és Fejér
megyében, így az együttműködés elengedhetetlen. Mivel Fejér megye és Tolna
megye közel 25 km-es „határvonalán” folyik a Sió, fejlesztése igen kedvezően hat a
megyék déli illetve északi részére, elmaradott területeinek gazdaságfejlesztésének
ösztönzésére. Ezért javasoljuk a Sárvíz vízrendezése kapcsán a Cece-Simontornya
vonaltól délre a Sárvíztől csupán pár kilométerre folyó Siót is szerepeltetni a
koncepcióban.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése kapcsán egyeztetések szükségesek
Fejér és Tolna megyék között több témában. Közúti közlekedési feltártság
szempontjából az M8-as és M9-es gyorsforgalmi utak hiányzó főúti kapcsolatokat
pótolnának, ezért megépítésük elengedhetetlen. A két út között fekvő területek
megközelíthetősége azonban ezekkel nem oldódik meg, a korábban tervezett M65ös út is a jelenleg készülő OTrT törvényből törlésre került, pedig hátrányos helyzetű
területek elérhetőségét javította volna.
Vasútfejlesztés szempontjából lényeges a Budapest (Kelenföld) - Pécs vonal
fejlesztése, melynek kapcsán felmerült Tamási szempontjából kedvezőbb, a várost is
érintő nyomvonal.
Mindkét megyét érintő kerékpárút fejlesztés lenne kívánatos a Sió mentén,
mely a Sió idegenforgalmi hasznosításának részét képezné.
Közös érdekünk a Duna hajózhatóságának biztosítása a nemzetközi
szabványoknak megfelelően. Ezzel a hajóforgalom lehetőségei bővülnének, az
érintett települések pedig fejlődnének. A dunaújvárosi kikötőfejlesztés
együttgondolkodásra adhat lehetőséget a Duna-menti térségben, hiszen a Dunában
rejlő lehetőségek minél jobb kihasználása Tolna megyei városoknak is érdeke.
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