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Szám: 284-3/2014.

TOLNA

MEGYEI
KÖZLÖNY
TARTALOM
I.
SZEMÉLYI RÉSZ

41/2014. (XI. 7.) határozat

Kapitány Zsolt közgyűlési tagnak a közgyűlés
társadalmi
megbízatású
alelnökévé
történt
megválasztásáról.

43/2014. (XI. 7.) határozat

A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottságának
megválasztásáról.

44/2014. (XI. 7.) határozat

A Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottságának
megválasztásáról.

45/2014. (XI. 7.) határozat

A Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs
Bizottságának megválasztásáról.

50/2014. (XI. 28.) határozat

Hazai és nemzetközi szervezetekbe választott,
delegált képviselők visszahívása tárgyában.

51/2014. (XI. 28.) határozat

Hazai és nemzetközi
képviseletről.

szervezetekben

történő

II.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI

7/2014. (XI. 7.) rendelet

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

8/2014. (XI. 7.) rendelet

A
megyei
közgyűlés
tagjainak,
elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról.

bizottsági
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9/2014. (XI. 28.) rendelet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről
szóló
2/2014.
(II.
21.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
III.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI

42/2014. (XI. 7.) határozat

A közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke
tiszteletdíjának
és
költségtérítésének
megállapításáról.

46/2014. (XI. 7.) határozat

Megyei önkormányzati tartalékból kiegészítő
támogatás
elnyerésére
benyújtott
kérelem
jóváhagyására.

47/2014. (XI. 7.) határozat

A Tolna Megyei Integrált Területi Program 1.0-ás
változatának tárgyában.

48/2014. (XI. 28.) határozat

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

49/2014. (XI. 28.) határozat

A katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett
2014. 1-9 havi munkáról szóló tájékoztató
tárgyában.

52/2014. (XI. 28.) határozat

Az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV)
nemzetközi szervezetből való kilépésről szóló
javaslat tárgyában.

53/2014. (XI. 28.) határozat

Az Európai Régiók Gyűlése (AER) nemzetközi
szervezetből való kilépésről szóló javaslat
tárgyában.

54/2014. (XI. 28.) határozat

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról.

55/2014. (XI. 28.) határozat

A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
megállapodások felülvizsgálatáról.

56/2014. (XI. 28.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról.

57/2014. (XI. 28.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában.
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IV.
KÖZLEMÉNYEK
A Magyar Közlönyben – 2014. november 1. és 2014. december 1. között –
kihirdetett egyes jogszabályokról.

V.
MELLÉKLETEK
A Tolna Megyei Közgyűlés 56/2014. (XI. 28.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 7/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendeletének
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendeletének
melléklete.
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I.
SZEMÉLYI RÉSZ
A Tolna Megyei Közgyűlés 41/2014. (XI. 7.) közgyűlési
határozata Kapitány Zsolt közgyűlési tagnak a közgyűlés
társadalmi
megbízatású
alelnökévé
történt
megválasztásáról:
1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kapitány Zsolt
közgyűlési tagot a közgyűlés társadalmi megbízatású
alelnökévé a mai naptól megválasztotta.

2.

A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alelnök
megválasztásához kapcsolódó adminisztrációs feladatok
ellátásáról gondoskodjék.

Felelős: a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina megyei
főjegyző
Határidő: azonnal

A Tolna Megyei Közgyűlés 43/2014. (XI. 7.) közgyűlési
határozata a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottságának
megválasztásáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Jogi és
Ügyrendi Bizottság:
- elnökévé dr. Égi Csabát,
- képviselő tagjainak Széles Andrást, Pirgi Józsefet,
Bencze Jánost, Szabó Lorándot és Tóthi Jánosnét,
- nem képviselő tagjainak Takács Zoltánt
2014. november 7. napjától megválasztotta.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a külsős bizottsági tagok
eskütételéről gondoskodjék.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának
az érintettek részére történő eljuttatására.
Felelős: a Közgyűlés elnöke (2. pontra)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra)
Határidő: azonnal

A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2014. (XI. 7.) közgyűlési
határozata a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring
Bizottságának megválasztásáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi és
Monitoring Bizottság:
- elnökévé Kerecsényi Mártont,
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- képviselő tagjainak Kovács Jánost, Pirgi Józsefet,
Ürmös M. Attilát és Gulyás Tibort,
- nem képviselő tagjának Pécsi Gábort
2014. november 7. napjától megválasztotta.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a külsős bizottsági tag
eskütételéről gondoskodjék.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának
az érintettek részére történő eljuttatására.
Felelős: a Közgyűlés elnöke (2. pontra)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra)
Határidő: azonnal

A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2014. (XI. 7.) közgyűlési
határozata a Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs
Bizottságának megválasztásáról:
1. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
a
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság:
- elnökévé Széles Andrást,
- képviselő tagjainak dr. Égi Csabát, Kerecsényi Mártont,
Kovács Jánost, Bencze Jánost, Horváth Zoltánt és Süli
Jánost,
- nem képviselő tagjának Szigeti Istvánt
2014. november 7. napjától megválasztotta.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a külsős bizottsági tag
eskütételéről gondoskodjék.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának
az érintettek részére történő eljuttatására.
Felelős: a Közgyűlés elnöke (2. pontra)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra)
Határidő: azonnal

A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2014. (XI. 28.) közgyűlési
határozata hazai és nemzetközi szervezetekbe választott,
delegált képviselők visszahívása tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbiakban
felsorolt szervezetekbe delegált képviselőit - munkájukat
megköszönve – visszahívja:
Dunamenti Tartományok Munkaközössége:
Tájrendezési és Környezetvédelmi Bizottság: Tímár László
Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság: dr. Hadházy Árpád
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Közlekedési és Hajózási Bizottság: Endrődi István
Pécsi Tudományegyetem Operatív Bizottsága:
dr. Puskás Imre
Magyar Olimpiai Bizottság:
dr. Puskás Imre
„Az év Tolna Megyei Rendőre „ kitüntető díjakat
odaítélő kuratórium:
dr. Pálos Miklós
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság:
Kerecsényi Márton
Megyei Kitüntető Díjakat elbíráló ad-hoc bizottság:
Széles András, a bizottság elnöke,
dr. Égi Csaba, a bizottság tagja,
Krauss Péter, a bizottság tagja
Tolna Megyei Értéktár Bizottság:
K.Németh András, Lajtai Zoltán.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának
az érintett személyek, szervezetek részére történő
eljuttatására.
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Határidő: azonnal

A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2014. (XI. 28.) közgyűlési
határozata hazai és nemzetközi szervezetekben történő
képviseletről:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi
személyeket a felsorolt szervezetekbe megválasztja:
Dunamenti Tartományok Munkaközössége:
Tájrendezési és Környezetvédelmi Bizottság: Ribányi
József
Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság: Kapitány Zsolt
Közlekedési és Hajózási Bizottság: Becze Szabolcs
Megyei Kitüntető Díjakat elbíráló ad-hoc Bizottság:
dr. Égi Csaba, a bizottság elnöke
Széles András, a bizottság tagja
Pirgi József, a bizottság tagja
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Pécsi Tudományegyetem Operatív Bizottsága:
Ribányi József
Magyar Olimpiai Bizottság:
Fehérvári Tamás
„ Az év Tolna Megyei Rendőre” kitüntető díjakat
odaítélő kuratórium:
Ribányi József
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság:
Pécsi Gábor
Tolna Megyei Értéktár Bizottság:
dr. Fusz György, Sulyok Balázs
2. A Közgyűlés az alábbi személyek megbízatását a felsorolt
szervezetekben megerősíti:

Dunamenti Tartományok Munkaközössége:
Sport Bizottság: Pécsi Gábor
Kulturális és Tudományos Bizottság: dr. Fusz György
„M9” Térségi Fejlesztési Tanács:
Kerecsényi Márton
Tolna Megyei Értéktár Bizottság:
dr. Say István, a bizottság elnöke
Szabadi Mihály, a bizottság tagja
Sümegi József, a bizottság tagja
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának
az érintett személyek, szervezetek részére történő
eljuttatására.
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra)
Határidő: azonnal
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II.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011.(II.18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja.
1.§
(1) A R. 52. § (3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
A közgyűlési tagot a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak
tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendeletben meghatározott
tiszteletdíj és egyéb juttatások illetik meg. A 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet
szabályozza továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő közgyűlési taggal
szemben alkalmazható jogkövetkezményeket.
(2) (1) A R. 57. § (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
A bizottságok közgyűlési tagjainak száma legalább 5 fő.
(3) A R. 1.,4., és 5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2. és 3. mellékletei lépnek.
2.§
Ezen rendelet 2014. november 7-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
Ezen rendelet 2014. november 7-én kihirdetésre került.
Szekszárd, 2014. november 7.
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelete
a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek,
tagjainak tiszteletdíjáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli:
1. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
Közgyűlés tagjainak tiszteletdíjat (a továbbiakban: alapdíj) állapít meg, melynek
havi bruttó összege 80000 Ft.
(2) A Közgyűlés állandó bizottságai elnökei tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági
tagság esetén is –az alapdíj 80000 Ft-tal növelt összege, azaz havi bruttó
160000 Ft.
(3) A Közgyűlés állandó bizottságai közgyűlési tagjainak tiszteletdíja – több
bizottsági tagság esetén is – az alapdíj havi bruttó 40000 Ft-tal növelt összege,
azaz együtt 120000 Ft.
(4) A Közgyűlés állandó bizottságai nem képviselő tagjainak (a továbbiakban: a
bizottság nem közgyűlési tagjai) tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is
havi bruttó 40000 Ft.
2. § A Közgyűlés a közgyűlési tagok és a bizottságok nem közgyűlési tagjai részére
természetbeni juttatást nem állapít meg.
3. § A Közgyűlés tagját, a bizottság elnökét és tagját az adott tisztséggel járó
tiszteletdíj Közgyűlés tagjává, bizottság elnökévé, bizottság tagjává történő
megválasztása napjától, a megbízatás megszűnése napjáig illeti meg.
4. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 32. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján a
Közgyűlés tagja köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület
munkájában és döntéshozatali eljárásában részt venni, illetve a bizottság tagja
köteles a bizottság ülésein megjelenni, a bizottság munkájában részt venni.
(2) A Közgyűlés tagja, a bizottság tagja – amennyiben előreláthatólag nem tud
részt venni a Közgyűlés, vagy a bizottság ülésén – úgy a Közgyűlés tagja és a
bizottság elnöke a Közgyűlés elnökének, a bizottság tagja pedig a bizottság
elnökének – ezt írásban vagy szóban előre köteles bejelenteni.
(3) A Közgyűlés elnöke, illetőleg a bizottság elnöke igazoltnak tekintheti a
távollétet, amennyiben az érintett közgyűlési, bizottsági tag a távollétet
előzetesen írásban vagy szóban bejelentette vagy megjelenését objektív külső
körülmény akadályozta.
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(4) A közgyűlési tag részére a tiszteletdíj csökkentett összege jár a kétszeri
igazolatlan távollét megállapítása hónapját követő két hónapban, az alábbiak
szerint:
a) a Közgyűlés üléséről hiányzó közgyűlési tag a képviselői tiszteletdíj 25 %-kal
csökkentett összegére jogosult;
b) a bizottság üléséről hiányzó bizottsági tag a bizottsági tagságért járó
díjnövekmény, illetve díj 25 %-kal csökkentett összegére jogosult;
c) a bizottsági ülésről hiányzó bizottsági elnök a bizottsági elnöki munkáért járó
díjnövekmény 25 %-kal csökkentett összegére jogosult.
(5) Egymást követő három alkalommal történő igazolatlan hiányzás esetén az
igazolatlan távollét megállapítása hónapját követő négy hónapban a (4)
bekezdés a)-c) pontjában meghatározott díjcsökkentés 50%-ra emelkedik.
(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az igazolatlan
megállapítását követően a tiszteletdíj csökkentésről rendelkezzen.

távollét

(7) A Mötv. 32. § (2) bekezdés j)-k) pontjában foglalt kötelezettség megszegése
esetén a közgyűlési tagságért járó alapdíj teljes megvonására kerülhet sor,
melynek időtartamáról, elrendeléséről a Közgyűlés – a kötelezettségszegés
körülményeinek ismeretében, írásba foglalt előterjesztés alapján - egyedi
határozatban dönt.
(8) A Közgyűlés tagjainak a Közgyűlés üléseiről történő távolmaradásával
kapcsolatos adatok nyilvántartásáról a megyei főjegyző a Megyei Önkormányzati
Hivatal útján gondoskodik.
Záró rendelkezés
5. § (1) E rendelet 2014. november 7-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei
Önkormányzat 2/1995 (I. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító
6/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelet, a 15/1996. (IX. 26.) önkormányzati
rendelet, az 1/1998. (II. 26.) önkormányzati rendelet 42. §-a, 18/1998. (XI. 19.)
önkormányzati rendelet, a 2/1999. (III. 5.) önkormányzati rendelet 38. §-a,
12/1999. (VI. 17.) önkormányzati rendelet, a 7/2001. (III. 2.) önkormányzati
rendelet, a 15/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet, a 15/2004. (X. 25.)
önkormányzati rendelet, a 12/2006. (XI.10.) önkormányzati rendelet, a 8/2008.
(II. 15.) önkormányzati rendelet és a 8/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet.
Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
A rendelet 2014. november hónap 7. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2014. november hónap 7. nap.
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
10

2014. év december hó

Tolna Megyei Közlöny

XXIV. évfolyam 4. szám

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 97. § (2)
bekezdésében, 109. § (6) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, 68. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Tolna Megyei
Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérése után, az
Alaptörvény 32. Cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
21.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„ (1) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2014. évi
1. költségvetési bevételi előirányzatát
321 459 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát
443 834 E Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét
122 375 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú egyenleg összegét
97 686 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét
24 689 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét
122 375 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
97 686 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
24 689 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 kiaait
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
2014. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a
1. működési költségvetés bevételi előirányzatát
314 885 E Ft-ban
2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt
előirányzatként
a) működési célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
312 083 E Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát
0 Ft-ban
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c) működési bevételek előirányzatát
2 802 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök
előirányzatát
0 Ft-ban
3. működési költségvetés kiadási előirányzatát
412 571 E Ft-ban
4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt
előirányzatként
a) a személyi juttatások előirányzatát
159 730 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
44 143 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát
118 437 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
90 261 E Ft-ban
5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
6 574 E Ft-ban
6. felhalmozási költségvetés bevételen belül
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát
670 E Ft-ban
b) a felhalmozási bevételek előirányzatát
3 404 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 500 E Ft-ban
7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
31 263 E Ft-ban
8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
28 153 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát
3 110 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát
0 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát
278 600 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát
239 683 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét
-38 917 E Ft-ban
a) ebből: működési célú egyenleg(többlet)
-62 336 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú egyenleg (hiány)
23 419 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét
89 884 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
66 465 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
23 419 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
128 801 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait
128 801 E Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatását
128 801 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
bb) ebből: az irányító szervi támogatását
0 Ft-ban
7. működési költségvetés bevételi előirányzatát
274 526 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt
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előirányzatként
a) működési célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
274 426 E Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát
0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát
100 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök
előirányzatát
0 Ft-ban
9.
működési költségvetés kiadási előirányzatát
212 190 E Ft-ban
10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt
előirányzatként
a) a személyi juttatások előirányzatát
46 811 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
14 284 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát
75 305 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
75 790 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
4 074 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetés bevételen belül
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
670 E Ft-ban
b) a felhalmozási bevételek előirányzatát
3 404 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát
0 Ft-ban
13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
27 493 E Ft-ban
14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
24 383 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát
3 110 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
0 Ft-ban
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
összegét
a) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg
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 finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételeit
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit
aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit
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42 859 E Ft-ban
204 151 E Ft-ban
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160 022 E Ft-ban
1270 E Ft-ban

32 491 E Ft-ban
31 221 E Ft-ban
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128 801 E Ft-ban
128 801 E Ft-ban
128 801 E Ft-ban
0 Ft-ban
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bb) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát
0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
7. működési költségvetés bevételi előirányzatát
40 359 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt
előirányzatként
a) működési célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
37 657 E Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát
2 702 E Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök
előirányzatát
0 Ft-ban
9. működési költségvetés kiadási előirányzatát
200 381 E Ft-ban
10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt
előirányzatként
a) a személyi juttatások előirányzatát
112 919 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
29 859 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát
43 132 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
14 471 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
2 500 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetés bevételen belül
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
0 Ft-ban
b) a felhalmozási bevételek előirányzatát
0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 500 E Ft-ban
13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
3 770 E Ft-ban
14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
3 770 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát
0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
0 Ft-ban
állapítja meg”
3. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás
nélküli költségvetésének 2014. évi költségvetési bevételén belül a(az)
1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét
296 269 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételét
700 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét
24 490 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás
nélküli költségvetésének 2014. évi költségvetési kiadásán belül a(az)
1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását
410 620 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását
8 724 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatának kiadását
24 490 E Ft-ban
állapítja meg.”
4. § Rendelet 8. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe
tartozó költségvetésének 2014. évi költségvetési bevételén belül a (az)
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1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét
277 900 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételét
700 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét
0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe
tartozó költségvetésének 2014. évi költségvetési kiadásán belül a (az)
1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását
230 959 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását
8 724 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását
0 Ft-ban
állapítja meg.”
5. § Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének
2014. évi költségvetési bevételén belül a(az)
1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét
18 369 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételét
0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét
24 490 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének
2014. évi költségvetési kiadásán belül a(az)
1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását
179 661 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását
0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását
24 490 E Ft-ban
állapítja meg.”
6. § A Rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„(1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei tartalékból igényelt
kiegészítő támogatás elnyerése esetén a támogatás felhasználása érdekében
az igénylésben foglalt céloknak megfelelően kötelezettséget vállaljon, a
kiadásokat teljesítse.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az európai uniós támogatásból
megtérült 2013. évi működési kiadások összegének megfelelő állami
támogatás valamint a MÁK ellenőrzés megállapítása miatt esedékessé váló
központi költségvetés javásra történő befizetési kötelezettség teljesítéséről a
céltartalék felhasználásával, amennyiben szükséges a költségvetés egyéb
előirányzat maradványának felhasználásával gondoskodjon.
(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 2015. évben a költségvetési
rendelet elfogadását megelőzően az áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a
2014. évi maradvány terhére kötelezettséget vállaljon, a Hivatal
finanszírozását biztosítsa.
(4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a 2014. évről
áthúzódó kötelezettségeket a Hivatal 2015. évi költségvetésének
jóváhagyását megelőzően teljesítse, továbbá a 2014. évi költségvetési
maradvány terhére, különösen a céljellegű maradványok kifizetésére
kötelezettséget vállaljon.”
7. § Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2014. évi
1. általános tartalék előirányzatát
645 E Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát
28 536 E Ft-ban
állapítja meg.”
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8. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló2/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete
lép.
(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete
lép.
(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete
lép.
Záró rendelkezések
9. § A rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
A rendelet 2014. november hónap 28. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2014. november hónap 28. nap.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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III.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI
A Tolna Megyei Közgyűlés 42/2014. (XI. 7.) közgyűlési
határozata a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról:
1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kapitány Zsolt
társadalmi megbízatású közgyűlési alelnök tiszteletdíját
megválasztásától kezdődően havi bruttó 300.000,-forintban
állapítja meg.

2.

A Közgyűlés Kapitány Zsolt, a közgyűlés alelnöke részére
az 1. pontban megállapított havi tiszteletdíja 15%-ának
megfelelő összegű, havi bruttó 45.000,-forint költségtérítést
állapít meg.

3.

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

Felelős: az 1-2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
Határidő: azonnal
A Tolna Megyei Közgyűlés 46/2014. (XI. 7.) közgyűlési
határozata megyei önkormányzati tartalékból kiegészítő
támogatás elnyerésére benyújtott kérelem jóváhagyására:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.
31.) BM rendelet 1.§ b) pontjában foglaltak alapján, egyedi
kezelést igénylő, előre nem tervezhető fizetési kötelezettség
teljesítésére a Tolna Megyei Önkormányzat 17000 E Ft
összegű támogatási igényének benyújtását jóváhagyja.
2. A Közgyűlés az igénylésben, illetve az előterjesztésben
meghatározott felhasználási célokat elfogadja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei
önkormányzati tartalékból a kiegészítő állami támogatás
elnyerése esetén a felhasználási határidő betartásával, a
feladatok megvalósítása érdekében 2014. és 2015. évre
vonatkozóan kötelezettséget vállaljon, a támogatás
célszerinti felhasználásáról gondoskodjon, a szükséges
kifizetéseket engedélyezze.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
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A Tolna Megyei Közgyűlés 47/2014. (XI. 7.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Integrált Területi Program 1.0-ás
változatának tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Integrált Területi Program 1.0-ás változatát az előterjesztés
melléklete szerint elfogadja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét,
hogy a Tolna Megyei Integrált Területi Program 1.0-ás
változatát tegye közzé a megyei önkormányzat honlapján,
valamint a területfejlesztési dokumentumot küldje meg a
Nemzetgazdasági Minisztérium részére minőségbiztosítás
céljából.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

A Tolna Megyei Közgyűlés 48/2014. (XI. 28.) közgyűlési
határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 20/2014. (VI. 27.),
22/2014. (VI. 27.), 23/2014. (VI. 27.), 24/2014. (VI. 27.),
25/2014. (VI. 27.), 26/2014. (VI. 27.), 27/2014. (VI. 27.),
28/2014. (VI. 27.), 31/2014. (IX. 1.), 32/2014. (IX. 1.), 34/2014.
(IX. 1.), 37/2014. (X. 21.), 39/2014. (X. 21.), 40/2014. (X. 21.),
42/2014. (XI. 7.), 43/2014. (XI. 7.), 44/2014. (XI. 7.), 45/2014.
(XI. 7.), és a 47/2014. (XI. 7.) lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 49/2014. (XI. 28.) közgyűlési
határozata a katasztrófavédelem által Tolna megyében
végzett 2014. 1-9 havi munkáról szóló tájékoztató
tárgyában:
A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
a
katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9
havi munkáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban
foglaltakat tudomásul veszi.
A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2014. (XI. 28.) közgyűlési
határozata az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV)
nemzetközi szervezetből való kilépésről szóló javaslat
tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy
a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. január 1. napjával
18

2014. év december hó

Tolna Megyei Közlöny

XXIV. évfolyam 4. szám

kilép az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV)
nemzetközi szervezetből (székhely:
1, Place du Wacken, F-67000 Strasbourg).
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét ezen határozatnak az
Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) nemzetközi
szervezet Elnökéhez történő benyújtására, valamint a
tagsági jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó feladatok
ellátására.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (a 2. pont
tekintetében)
Határidő: azonnal

A Tolna Megyei Közgyűlés 53/2014. (XI. 28.) közgyűlési
határozata az Európai Régiók Gyűlése (AER) nemzetközi
szervezetből való kilépésről szóló javaslat tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy
a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. január 1. napjával
kilép az Európai Régiók Gyűlése (AER) nemzetközi
szervezetből (székhely:
6 Rue Oberlin - F-67000 Strasbourg).
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét ezen határozatnak az
Európai Régiók Gyűlése (AER) nemzetközi szervezet
Elnökéhez történő benyújtására, valamint a tagsági
jogviszony
megszűnéséhez
kapcsolódó
feladatok
ellátására.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (a 2. pont
tekintetében)
Határidő: azonnal

A Tolna Megyei Közgyűlés 54/2014. (XI. 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 55/2014. (XI. 28.) közgyűlési
határozata a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
megállapodások felülvizsgálatáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában és
159. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Tolna Megyei
19
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Német Nemzetiségi Önkormányzattal korábban létrejött
megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megyei
nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve - felülvizsgálta, a
megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartását
jóváhagyja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában és 159.
§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a Tolna Megyei
Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal korábban létrejött
megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megyei
nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve - felülvizsgálta, a
megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartását
jóváhagyja.
3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintett megyei
nemzetiségi önkormányzatok elnökeit a döntésről
tájékoztassa.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: a 3. pont esetében 2014. december 15.;
az 1. és 2. pont esetében folyamatos.
A Tolna Megyei Közgyűlés 56/2014. (XI. 28.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról:
A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat
2015. évi belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletében
foglalt tartalommal jóváhagyja.
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Határidő: 2015. január 1-től folyamatos

A Tolna Megyei Közgyűlés 57/2014. (XI. 28.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.
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IV.
KÖZLEMÉNYEK

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

A 2014–2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről.

1625/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító
számú
(„Dombóvár
és
térsége
ivóvízminőség javító programja” című)
projekt támogatásának jóváhagyásáról
szóló 1547/2013. (VIII. 15.) Korm.
határozat módosításáról.

279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

A környezeti alapnyilvántartásról szóló
78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási
és adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
módosításáról.

1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat A 2014–2020-as programozási időszak
országos jelentőségű közúti, vasúti és
vízi közlekedési, városi és elővárosi
közlekedési
fejlesztéseinek
indikatív
listájáról.
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V.
MELLÉKLETEK

A Tolna Megyei Közgyűlés
56/2014. (XI. 28.) közgyűlési határozatának melléklete

Tolna Megye Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet határozza meg azokat a feladatokat, amelyeket a helyi önkormányzatnak és
hivatalának a belső kontrollrendszer megszervezése és működtetése keretében el
kell végeznie; továbbá a hivatkozott jogszabályok rendelkeznek arról is, hogy a belső
kontrollok körében gondoskodni kell a belső ellenőrzés feladatainak ellátásról is.
Ennek érdekében éves ellenőrzési tervet kell készíteni, melyet a közgyűlésnek a
tárgyévet megelőző év december 31-ig kell jóváhagynia.
A 2015. évi belső ellenőrzési feladatokat – tekintettel arra, hogy közszolgálati
jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőrrel, illetve belső ellenőrzési szervezettel
nem rendelkezünk – külső erőforrás igénybevételével, szolgáltatóval kötött megbízási
szerződés útján kívánjuk ellátni.
Tolna Megye Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési tervét a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyűlése jogosult jóváhagyni.

Mindezek figyelembevételével Tolna Megye Önkormányzatának 2015. évi belső
ellenőrzési terve a következőket tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés tervezésének bemutatása
A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a
költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által
közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével és egyben köteles olyan
szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a
rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználását.
Az Áht. 70. § (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer
keretén belül működő bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a
jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést,
gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat
fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.
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A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az
ellenőrzött szervezet irányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak
hatékonyságát, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést,
valamint a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és
elszámolását, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás folyamatát.
A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső
ellenőrzési tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását,
működését és információs rendszerét fenyegető kockázatokat, a pénzügyi és
működési adatok megbízhatósága és zártsága, a működési folyamatok
hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a jogszabályok, a
szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén.
A belső ellenőrzés 2015. évi munkatervéhez kapcsolódóan kockázatelemzés készült,
figyelembe véve a 370/2011. (XII. 31) Kormányrendeletben foglaltakat, továbbá a
Belső Ellenőri Kézikönyv iránymutatásait, amely szerint megtörtént az önkormányzat
tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok felmérése.
A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben
rögzített két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt
hatásának összevont értékelése alapján rangsoroltuk. Az integrált mutatók a
következő sorrendet mutatják:
jogszabályi változások hatása,
kontrolltevékenységek működése,
belső szabályozás komplexitása,
bevételek realizálhatósági szintje,
pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai,
szervezeti változások hatásai,
személyi változások hatásai.
Az éves terv összeállításánál számításba vett prioritások:
-

az önkormányzatokat érintő gazdálkodási feladatok átrendeződése,
belső kontrollok szabályozottsága és működése,
a személyi juttatások szabályozása, költségvetési tervezése, felhasználása és
elszámolása,
a gazdálkodás és a könyvvezetés szabályszerűsége,
a kötelezettségvállalás, ésszerű forrás és eszközfelhasználás,
a korábbi években zajlott belső és külső ellenőrzések tapasztalatainak,
megállapításainak realizálása.

II. A tervezett ellenőrzés bemutatása
Tervezett ellenőrzés tárgya:

Tolna
Megyei
Önkormányzati
Hivatal
személyi
juttatásokkal
kapcsolatos
tevékenységének ellenőrzése.

Ellenőrzés célja:

Átfogó képet nyerni arról, hogy a Hivatalban
a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e
szabályozás, valamint az előírt szabályok
23
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érvényesülnek-e a gyakorlatban, különös
tekintettel a személyi juttatásokra.
Ellenőrizendő időszak:

2014-2015. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás:
Ellenőrzés típusa:

10 ellenőri nap
szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzés ütemezése:

2015. III. negyedév

Ellenőrzött szervezeti egység:

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala

Soron kívüli, nem tervezett ellenőrzésekre rendelkezésre tartott kapacitás:
10 ellenőri nap.
Tanácsadásra rendelkezésre álló kapacitás: igény szerint.
A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg
határozza meg, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1)
bekezdés 17) pontja, a Bkr. 24. § (7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél
belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági
vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.)
NGM rendelet előírásai alapján.
III. Kockázatelemzés
KOCKÁZAT ELEMZÉSI ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
2015. évi tervhez

SorA kockázati tényezők
szám
megnevezése
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Jogszabályi változások
hatása
Bevételek
realizálhatósági szintje
Pénzügyi
szabálytalanságok
bekövetkezésének
hatásai
Szervezeti változások
hatásai
Belső szabályozás
komplexitása
Kontrolltevékenységek
működése
Személyi változások
hatásai

Valószínűség
prioritása

Hatás
prioritása

magas

magas

Összesített
kockázati
besorolása
magas

közepes

magas

közepes

közepes

magas

közepes

alacsony

közepes

alacsony

közepes

magas

közepes

közepes

magas

magas

alacsony

közepes

közepes
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alacsony

magas

közepes

közepes
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A Tolna Megyei Közgyűlés
7/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendeletének mellékletei

1. melléklet a 7/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

1.melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

A Közgyűlés tagjainak névsora

1. Bencze János
2. dr. Égi Csaba
3. Fehérvári Tamás
4. Gulyás Tibor
5. Horváth Zoltán
6. Kapitány Zsolt
7. Kerecsényi Márton
8. Kovács János
9. Pirgi József
10. Ribányi József
11. Süli János
12. Szabó Loránd
13. Széles András
14. Tóthi Jánosné
15. Ürmös M. Attila
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2. melléklet a 7/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez
4.melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Közgyűlés képviselő csoportjairól

FIDESZ-KDNP frakció

Vezetője: Széles András
Tagjai:
dr. Égi Csaba
Fehérvári Tamás
Kapitány Zsolt
Kerecsényi Márton
Kovács János
Pirgi József
Ribányi József

JOBBIK frakció

Vezetője: Bencze János
Helyettes: Horváth Zoltán
Tagja:
Ürmös M. Attila
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3. melléklet a 7/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak jegyzéke
1.) JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
Elnöke:

dr. Égi Csaba

Tagjai:

Széles András
Pirgi József
Bencze János
Szabó Loránd
Tóthi Jánosné
Takács Zoltán

Külső tag:

2.) PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG
Elnöke:

Kerecsényi Márton

Tagjai:

Kovács János
Pirgi József
Ürmös M. Attila
Gulyás Tibor
Pécsi Gábor

Külső tag:

3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG
Elnöke:

Széles András

Tagjai:

dr. Égi Csaba
Kerecsényi Márton
Kovács János
Bencze János
Horváth Zoltán
Süli János
Szigeti István

Külső tag:
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INDOKOLÁS
A Tolna Megyei Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) bekezdése szerint a közgyűlés működésének részletes
szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza
meg. Az Mötv. további rendelkezései értelmében az önkormányzat - át nem
ruházható hatáskörében – önállóan alakíthatja ki szervezetét és működési rendjét.
Jelen rendeletmódosítás fő indoka a 2014. október 21-én megalakult, új Közgyűlés
és az újjáalakuló állandó bizottságok személyi összetételéből eredő változások
SzMSz-ben történő átvezetése.
Részletes indokolás
1.§
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény hatályon kívül helyezésére
tekintettel a közgyűlésnek új rendeletet szükséges alkotni a megyei közgyűlés tagjait,
bizottsági elnökeit és tagjait megillető tiszteletdíjról, költségtérítésről. Így az SzMSz-ben
a korábbi, egyúttal a mostani szabályozással hatályon kívül helyezendő önkormányzati
rendelet helyett már az új rendeletre szükséges hivatkozni.
Az Mötv. 33. §-a szerint: „Az e törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő
önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a
képviselő-testület - a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak
alapján - legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt
kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.” Az
SzMSz jelen módosítása a konkrét jogkövetkezmények meghatározását a
tiszteletdíjról szóló rendelethez utalja a tiszteletdíjakra vonatkozó szabályozás jobb
áttekinthetősége érdekében.
Mivel az újjáalakult állandó bizottságoknak külsős tagjai is lesznek, indokolt a
bizottságok közgyűlési tagjainak minimális számát a korábbi 6 főről 5 főre redukálni.
A személyi változások miatt módosításra kerülnek az SzMSZ-nek a Közgyűlés
névsorát, képviselő csoportjait, valamint a Közgyűlés bizottságainak összetételét
tartalmazó mellékletei.
2.§
A személyi változásokra tekintettel indokolt a sürgős hatálybaléptetés.
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A Tolna Megyei Közgyűlés
8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendeletének melléklete
INDOKLÁS
Általános indokolás
A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásának napján hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény számos rendelkezése, többek között a helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjára vonatkozó előírás is. A választás napján
ugyanakkor hatályát vesztette a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény, amely
a megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I.
26.) önkormányzati rendelet megalkotását és annak módosításait megalapozta.
Az önkormányzati rendelet megalkotását lehetővé tevő jogszabályi rendelkezések
változása a korábbi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és új
önkormányzati rendelet megalkotását indokolja, ezért a rendelettervezetben erre
teszek javaslatot.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdése a következőket tartalmazza: „ A képviselőtestület az önkormányzati képviselőnek a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a
tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást
állapíthat meg.”
A Mötv. 35. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, ha az önkormányzati képviselő,
önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj
is megállapítható.
Az önkormányzati tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat
kötelező feladatai ellátását.
A Mötv. 33. §-a alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben
meghatározott kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját a
Közgyűlés – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak alapján –
legfeljebb
12
havi
időtartamra
csökkentheti,
megvonhatja.
Ismételt
kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.
Arra is ügyelnünk kell, hogy a bizottságok esetében a közgyűlési tag és a nem
közgyűlési bizottsági tag bizottsági munkáért járó tiszteletdíja ne térjen el, azonos
munkáért azonos tiszteletdíj járjon, a szabályozás ne legyen diszkriminatív.
A tiszteletdíjak összege utolsó alkalommal 2010-ben változott.
Az új szabályozás alkalmat ad arra is, hogy a tiszteletdíj összegében korrekciót
hajtsunk végre.
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A közgyűlési tagság esetén járó tiszteletdíj összegét 80000 Ft-ban, a bizottsági elnök
tiszteletdíját 160000 Ft-ban, a közgyűlési tagsággal is rendelkező képviselő a
közgyűlési tagságért járó alapdíj és a bizottsági tagságért járó díj együttes összegét
számítva 120000 Ft-ban, a bizottságok nem képviselő tagjai 40000 Ft havi
tiszteletdíjban részesülnének a rendelettervezetben foglaltak elfogadása esetén.
A korábbi tiszteletdíjhoz mérten a növekedés az alapdíj esetében 8,1 %, a bizottság
elnök esetében 13,8 %, a bizottságok közgyűlési tagja esetében 11,8 %, a nem
képviselő tagja esetén 20 %.
A javaslat előterjesztésekor figyelembe vettük az önkormányzat költségvetésének
teherbíró képességét. A tiszteletdíjak emelése a javasolt bizottsági struktúrát
figyelembe véve járulékokkal együtt, éves szinten 2935 E Ft többletkiadást jelent.
A tiszteletdíjakat – a képviselők nyilatkozata szerint – levonások terhelik, illetve az
önkormányzat a bruttó tiszteletdíj után 27 % szociális hozzájárulási adót, vagy 27 %os egészségügyi hozzájárulást fizet.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A Közgyűlés tagjai részére havi 80000 Ft tiszteletdíjat javasolunk megállapítani,
amely a Közgyűlésben végzett munkáért állapítható meg a képviselő számára.
Az alapdíj korábbi összege 74000 Ft volt, a növekedés havi bruttó 6000 Ft.
A bizottság elnöke – a közgyűlési alapdíjat is figyelembe véve - havi bruttó 160000 Ft
tiszteletdíjra lenne jogosult a tervezetben foglaltak szerint. A korábbi 140600 Ft-os
díjhoz képest 19400 Ft-tal növekszik a tiszteletdíj összege.
A bizottság képviselő tagja a Közgyűlésben végzett munkájáért biztosított alapdíjat is
figyelembe véve a bizottságban végzett munkája elismerésekén havi 120000 Ft
tiszteletdíjban részesülne a rendelettervezet alapján. A korábbi 104300 Ft tiszteletdíj
12700 Ft-tal emelkedik.
A bizottságok nem képviselő tagjai a bizottsági munkáért járó 40000 Ft tiszteletdíjban
részesülnek. A korábbi 33300 Ft-os díj 6700 Ft-tal emelkedik.
A tiszteletdíjak összegének meghatározásakor figyelemmel voltunk arra, hogy
döntésünk tartós kötelezettséget jelent és arra is, hogy a tiszteletdíjak folyósítása ne
veszélyeztesse az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
2. §-hoz
A Mötv. 35. § (1) bekezdése természetbeni juttatás megállapítását is lehetővé teszi a
Közgyűlés számára. A rendelettervezetben ugyanakkor azt javasoljuk, hogy a
Közgyűlés természetbeni juttatást ne állapítson meg.
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3. §-hoz
A tiszteletdíjak a közgyűlés tagjává történő megválasztás, illetve a bizottsági elnökké,
bizottsági taggá történő megválasztás napjától illeti meg a közgyűlés tagját, a
bizottság elnökét, a bizottság tagját.
A tiszteletdíj a megbízatás időtartamában folyósítható.
4. §-hoz
A Mötv. 33. §-a lehetővé teszi a Közgyűlés számára, hogy a szervezeti és működési
szabályzatban foglaltak alapján a törvényben meghatározott képviselői -, bizottsági
tagsággal, bizottsági elnöki megbízatással járó kötelezettségek megszegése esetén
a tiszteletdíj csökkentésre vagy megvonásra kerüljön.
A tiszteletdíj megvonásáról – a Közgyűlés dönt a javaslat szerint – azokban a
kötelezettségszegési esetekben, amelyeknél a körülmények teljes körű
figyelembevétele szükséges. Például: a képviselő eskütételét követő három hónapon
belül a kormányhivatal által szervezett képzésen köteles részt venni, köteles
kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal
tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.
Az említett kötelezettségek megszegése esetén a Közgyűlés írásba foglalt
előterjesztés alapján, minden körülmény mérlegelésével dönthet a tiszteletdíj
megvonásáról, annak időtartamáról.
A Közgyűlés és a bizottságok ülésen történő részvétel, a munkába, döntéshozatalba
való bekapcsolódás objektívebben mérhető. A működőképesség fenntartása, a
közgyűlés és a bizottság munkájának tisztelete indokolja, hogy a nem igazolt
távollétek szankcionálásra kerüljenek. A közgyűlési tagságért járó tiszteletdíj, az
úgynevezett alapdíj, a bizottsági elnöki munkáért, vagy bizottsági tagságért járó
tiszteletdíj többlet a fokozatosság elvét betartva csökkenthető legyen.
A csökkentés mértéke és időtartama is rögzítésre kerül a rendeletben, meghatározott
feltétel bekövetkezéséhez kötve ennek lehetőségét.
A tiszteletdíj csökkentésről - nem igazolt távollét esetében - a Közgyűlés elnöke
rendelkezhet a rendeletben foglaltak szerint.
A rendelettervezetben az is rögzítésre kerül, hogy mely esetekben tekinthető
igazoltnak a távollét és mi a teendője a közgyűlés, illetve a bizottság tagjának.
A tiszteletdíj csökkentés az igazolatlan távollét megállapításának hónapját követő
hónaptól kezdődik, abból az okból eredően, hogy a tiszteletdíjak számfejtésében –
amit a Magyar Államkincstár végez – tiszteletdíj tartozás az esetleges
visszamenőleges döntés miatt ne keletkezhessen.
A tiszteletdíj csökkentése két igazolatlan távollét megállapításakor következik be.
Egymást követő három alkalommal bekövetkező igazolatlan távollét esetén
növekszik a csökkentés mértéke és időtartama is.
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A közgyűlési és bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek tartalmazzák a hiányzók
létszámát, amelyek nyilvántartásáról a megyei főjegyző a hivatal útján gondoskodik.
A bejelentett távolléteket is rögzíteni kell.
5. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik a tervezet 5. § (1) bekezdése.
A közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról szóló korábbi önkormányzati rendelet és az azt
módosító rendeletek az új rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik.
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