
2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám 
 

Szám: 270/2015. 
 
 

TOLNA        MEGYEI 
        

KÖZLÖNY 
 

TARTALOM 
 
 

I.  
SZEMÉLYI RÉSZ 

 
 

2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
összetételének megváltoztatása tárgyában. 

 
3/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs 

Bizottsága összetételének megváltoztatása 
tárgyában. 

 
5/2015. (II. 20.) határozat Ülnöki megbízatás megszűnésének 

megállapításáról. 
 
 
 

II.  
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 
 
 
1/2015. (II. 20.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

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

 
2/2015. (II. 20.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről. 
 
3/2015. (II. 26.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
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III.  
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 
 
 
1/2015. (II. 20.) határozat A lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
4/2015. (II. 20.) határozat A Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történő 

csatlakozásról. 
 
6/2015. (II. 20.) határozat A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 

megállapodások felülvizsgálatáról. 
 
7/2015. (II. 20.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek 

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

 
8/2015. (II. 20.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi 

összesített közbeszerzési tervéről. 
 
9/2015. (II. 20.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi 

nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 
2015. évi nemzetközi teendőkről. 

 
10/2015. (II. 20.) határozat Alapítványi támogatásokról. 
 
 

 
IV.  

KÖZLEMÉNYEK 
 
A Magyar Közlönyben – 2014. december 1. és 2015. március 31. között – 
kihirdetett egyes jogszabályokról. 
 
 

V.  
MELLÉKLETEK 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2015. (II. 20.) közgyűlési határozatának melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 7/2015. (II. 20.) közgyűlési határozatának melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 8/2015. (II. 20.) közgyűlési határozatának melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 
melléklete. 
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I. 
SZEMÉLYI RÉSZ 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 2/2015. (II. 20.) közgyűlési 
határozata a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
összetételének megváltoztatása tárgyában: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Takács Zita 

Asszonyt a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő 
tagjává 2015. február 20. napjával megválasztja.  
 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét a képviselői eskü kivételére. 
 

3. A Közgyűlés felkéri a megyei aljegyzőt ezen határozatának 
az érintettek részére történő eljuttatására. 
 

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (2. pontra) 
dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző (3. pontra) 

Határidő: azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 3/2015. (II. 20.) közgyűlési 
határozata a Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Say István 

Urat a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság nem 
képviselő tagjává 2015. február 20. napjával megválasztja. 
 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét a képviselői eskü kivételére. 
 

3. A Közgyűlés felkéri a megyei aljegyzőt ezen határozatának 
az érintettek részére történő eljuttatására. 
 

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (2. pontra) 
dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző (3. pontra) 

Határidő: azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 5/2015. (II. 20.) közgyűlési 
határozata ülnöki megbízatás megszűnésének 
megállapításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi 

CLXII. törvény 220. § (1) bekezdésének d) pontja és (6) 
bekezdése alapján megállapítja, hogy a Szekszárdi 
Törvényszékre megválasztott ülnökök közül: 
– Hoós Ernő Tibor  
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(születési idő:                 , anyja neve:                , iskolai 
végzettsége:            , foglalkozása:             , lakcíme:        ) 
ülnöki megbízatása 2014. december 22-én megszűnt.  

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az ülnöki 

megbízatás megszűnéséről a Szekszárdi Törvényszék 
Elnökét haladéktalanul értesítse.   

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
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II. 
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 

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

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

1.§ 
 
A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 
 

2.§ 
 

E rendelet 2015. február 20-án lép hatályba.  
 
 
 
 
 Fehérvári Tamás dr. Erményi Gyula 
 a Közgyűlés elnöke megyei aljegyző 
 
 
Záradék: 
E rendelet 2015. február 20-án kihirdetésre került.  
 
Szekszárd, 2015. február 20. 
 
 
 

dr. Erményi Gyula 
              megyei aljegyző 
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
2/2015. (II. 20.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 
a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

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

1. A 2015. évi költségvetés előirányzatai 
 
1. §  A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak 

szerveire terjed ki.  
 

2. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 
Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2015. évi   
1. költségvetési bevételi előirányzatát 261 433  E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 313 816  E Ft-ban 
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 52 383 E Ft-ban 

a) ebből: a működési bevételek és működési  
kiadások egyenlegét (hiányát) 40 104 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási 
kiadások egyenlegét (hiányát) 12 279 E Ft-ban 

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 52 383 E Ft-ban 
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  

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

 
(2) A  Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 
2015. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a  
1. működési bevételek előirányzatát  259 283 E Ft-ban 
2. működési bevételeken belül kiemelt 

előirányzatként a 
a) működési célú támogatások államháztartáson  

belülről előirányzatát 258 088 E Ft-ban 
b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0   Ft-ban 
c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszközök  

előirányzatát 0   Ft-ban 
3. működési kiadások előirányzatát 299 387 E Ft-ban 
4. működési kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a (az) 
a) személyi juttatások előirányzatát  134 773 E Ft-ban 
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b) munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatát 37 268 E Ft-ban 

c) dologi kiadások előirányzatát  86 099 E Ft-ban 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát   41 247 E Ft-ban  

5. felhalmozási bevételek előirányzatát  2 150 E Ft-ban 
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt 

előirányzatként a 
a) felhalmozási célú támogatások államháztar- 

táson belülről előirányzatát 0   Ft-ban 
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 500 E Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 650 E Ft-ban 

7. felhalmozási kiadások előirányzatát   14 429 E Ft-ban 
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát    8 235 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát  6 194 E Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0    Ft-ban 

állapítja meg. 
 
3.  § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének  

1. költségvetési bevételi előirányzatát 256 446 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 156 525 E Ft-ban 
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -99 921 E Ft-ban 

ebből: a működési bevételek és működési kiadások 
egyenlegét (többletét) -111 200 E Ft-ban 
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási  
kiadások egyenlegét (hiányát) 11 279 E Ft-ban 

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát  26 883 E Ft-ban 
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  

szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát  0    Ft-ban 
6. finanszírozási kiadások előirányzatát  126 804 E Ft-ban 
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 126 804 E Ft-ban 

aa) ebből:  az irányító szervi támogatást 126 804 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0    Ft-ban 

bb) ebből: az irányító szervi támogatását 0    Ft-ban  
7. működési bevételek előirányzatát   255 946 E Ft-ban 
8. működési bevételeken belül kiemelt  

előirányzatként a 
a) működési célú támogatások államháztartáson 

belülről előirányzatát 25 837 E Ft-ban 
b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0    Ft-ban 
c) működési bevételek előirányzatát 109 E Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszközök  

előirányzatát 0    Ft-ban 
9. működési kiadások előirányzatát  144 746 E Ft-ban 
10. működési kiadáson belül kiemelt 

előirányzatként a (az)  
a) személyi juttatások előirányzatát 48 767 E Ft-ban 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális 
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hozzájárulási adó előirányzatát 13 905 E Ft-ban 
c) dologi kiadások előirányzatát 54 827 E Ft-ban 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát   27 247 E Ft-ban 

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

előirányzatként a 
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

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

13. felhalmozási kiadások előirányzatát   11 779 E Ft-ban 
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát   5 585 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát 6 194 E Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát  0    Ft-ban 

állapítja meg. 
 

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 4 987 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 157 291 E Ft-ban 
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét 152 304 E Ft-ban 

a) ebből: a működési bevételek és működési 
kiadások egyenlegét (hiányát)  151 304 E Ft-ban 

b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási 
kiadások egyenlegét (hiányát)  1 000 E Ft-ban  

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát    25 500 E Ft-ban 

5. A költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát  126 804 E Ft-ban 
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 126 804 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0    Ft-ban  

6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0    Ft-ban 
7. működési bevételek előirányzatát   3 337 E Ft-ban 
8. működési bevételeken belül kiemelt  

előirányzatként a 
a) működési célú támogatások államháztartáson 

belülről előirányzatát 2 251 E Ft-ban 
b) működési bevételek előirányzatát 1 086 E Ft-ban 
c) működési célú átvett pénzeszközök  

előirányzatát 0    Ft-ban 
8.  működési kiadások előirányzatát  154 641 E Ft-ban 
9.  működési kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a (az) 
a) személyi juttatások előirányzatát  86 006 E Ft-ban 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatát  23 363 E Ft-ban 
c) dologi kiadások előirányzatát  31 272 E Ft-ban 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
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e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát  14 000 E Ft-ban 
11. felhalmozási bevételek előirányzatát  1 650 E Ft-ban 
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt 

előirányzatként a 
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről előirányzatát 0    Ft-ban 
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0    Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
    előirányzatát 1 650 E Ft-ban 

13. felhalmozási kiadások előirányzatát   2 650 E Ft-ban 
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát  2 650 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát  0    Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát   0    Ft-ban 

állapítja meg. 
 

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2015. évi költségvetését 
működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási 
kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben 
foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. 

évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási 
bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 
2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési 
bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, 
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint 
hagyja jóvá. 

 
7. §  (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás 

nélküli költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok 
szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. kötelező feladatok 259 182 E Ft 
2. önként vállalt feladatok  0 Ft 
3. államigazgatási feladatok 2 251 E Ft. 

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás 
nélküli költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok 
szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. kötelező feladatok 305 000 E Ft 
2. önként vállalt feladatok  4 762 E Ft 
3. államigazgatási feladatok 4 054 E Ft. 

 
  8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 

költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező 
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feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti 
bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:   
1. kötelező feladatok 256 446 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 0 Ft 
3. államigazgatási feladatok 0 Ft. 

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 
költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti 
bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:   
1. kötelező feladatok 151 763 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 4 762 E Ft 
3. államigazgatási feladatok 0 Ft. 

 
9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 

2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
1. kötelező feladatok 2 736 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 0 Ft 
3. államigazgatási feladatok 2 251 E F. 

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
1. kötelező feladatok 153 237 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 0 Ft 
3. államigazgatási feladatok  4 054 E Ft. 

  
 

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi 
előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési 
bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 
(3)  A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási 
előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. és 8. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 
(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási 
előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
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11.  §  A Közgyűlés 2015. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek 
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a 
szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerit fogadja el.  

 
12. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, 
önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2015. évben nem áll fenn 
és nem keletkezhet.  

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

 
13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében 

foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – 
értékhatára 20.000 E Ft.  

 
14. § (1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy 

forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, 
értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, 
kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való 
elhelyezéséről és visszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés 
dönt.  

 
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat 
elkülönített költségvetésében a költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó 
kötelezettségvállalásokat esedékességkor teljesítse, a költségvetési 
maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra 
a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési 
maradvány terhére kötelezettséget vállaljon. 

 
(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzati 
tartalékból 2014. évben elnyert 17.040 E Ft támogatás kérelemben foglalt 
tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, megtegye a 
szükséges intézkedéseket. 

 
(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának 
felhasználására a Hivatal vezetője jogosult. 

 
(5) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal költségvetési 
maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési 
maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően - kötelezettséget 
vállaljon    
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(6) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító 
szervi támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak. 

  
15. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, ezen 

belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és 
kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a 
kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások 
között, a kiemelt előirányzatok, valamint a kötelező, önként vállalt és 
államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások 
figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre. 

   
16. §  A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat  költségvetésében a 2015. évi  

1. általános tartalék előirányzatát   2 000 E Ft-ban 
2. céltartalék előirányzatát 18 747 E Ft-ban 
3. ebből: a működési céltartalék előirányzatát 18 747 E Ft-ban      
állapítja meg 

 
17. §   A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat  

1. 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. 
melléletben foglaltak szerint; 

2. 2015. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített 
előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint; 

3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti 
bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint; 

4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak 
szerint és a 

5. 2015. évi költségvetési mérlegét rovatrend szerinti tagolásban a 16. 
melléklet szerint 

tudomásul veszi. 
 
18. §   A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában 

foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet 
követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási 
előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei 
Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.   

 
2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 
19. §  (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a 

működési célú pénzeszközátvétellel, a felhalmozási célú támogatás 
államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz 
átvételből származó bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási 
előirányzatot megemelheti. 
 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a 
nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, 
intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő 
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többletbevétel felhasználását 5.000 E Ft volumenig a költségvetési rendelet 
módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.  
 
(3)  A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a 
költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben 
módosíthatja. 

 
(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése 
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési 
rendeletét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.  

 
20. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok 

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

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

21. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források 
átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt 
feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel 
feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a 
jogszabályi előírásokkal. 
 
(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételről 5000 E Ft-ot meghaladó forrás 
esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet 
keretében dönt. 
 
(3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő 
államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) 
bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.  
 
(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni. 
 
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt 
feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére 
történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja 
összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás 
költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező 
önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.  
 
(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy 
szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 

13



2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám 

 
 

5000 E Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban vagy a 
költségvetési rendelet kertében dönt. 
 
(7) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő 
államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó 
döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére 
ruházza át. 
 
(8) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás 
feltételeit, célját, az elszámolási kötelezettséget szerződésbe vagy 
megállapodásba kell foglalni. 
 
(9) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet 
sor. 

 
22. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés b) 

pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult 
rendelkezni. 
 
(2) A Közgyűlés az Ávr.  9. § (1) bekezdésében foglalt gazdálkodási feladatok 
ellátására a Tolna Megyei Önkormányzat, megállapodás alapján a Tolna 
Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatalt jelöli ki.  
 
(3) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági 
szervezetnek tekinteni. 
 

23. §  (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, 
munkavállaló alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve 
munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól 
szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati 
Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani. 

 
(2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó 
illetményalap 38650 Ft. 
 
(3) A Közgyűlés a köztisztviselők cafetéria rendszerének működtetésére, az 
adóterhet is beleértve, évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal költségvetésében.  
 
(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes 
rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium 
rovatai terhére a költségvetési évben együttesen 5.000 E Ft összeghatárig 
vállalható kötelezettség. 

  
(5) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló 
szociális és kegyeleti keretet 200 E Ft-ban hagyja jóvá.  
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24. §  (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás 

keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2015. évben nem 
engedélyezi.  
 
(2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási 
kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására a Hivatal 
részére elkülönített számla vezetését engedélyezi 

 
(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 2015. év 
során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési 
bevételét képezi.  

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

teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar 
Államkincstár javára. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető 
követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg: 
1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - 

behajthatatlannak minősül vagy 
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem 

vezetett eredményre vagy 
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) 

költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják vagy 
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4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele 
tárgyéven belül megtérül vagy 

5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év ) 
alatt kerülhetne sor, amikorra, a követelés reálértéke már jelentősen, 
legalább 50 %-ban csökkenne vagy 

6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés 
kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, 
így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem 
rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a 
követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben 
sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a 
követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege 
alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés 
lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés 
megtérülése a döntés következtében nem várható vagy 

7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, 
körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset 
következett be, amely a követelésről való lemondást indokolttá teszi. 

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

 
(8) A behajthatatlan követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat 
költségvetési bevétele esetében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal esetében a megyei főjegyző saját hatáskörében 
rendelkezik, a követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.  

 

16



2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám 

 
 

Készpénzben teljesíthető kiadások 
 

28. §  A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

1. napidíj kifizetése; 
2. egyéb sajátos juttatás kiadása; 
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása; 
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása; 
5. szociális jellegű juttatás kifizetése; 
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj); 
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;  
8. készletbeszerzés; 
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése; 
10.könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése; 
11.egyéb információhordozó beszerzése; 
12.hajtó- és kenőanyag beszerzése; 
13.szakmai anyag beszerzése; 
14.karbantartási anyagok, eszközök beszerzése; 
15.védőital beszerzése; 
16.munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése; 
17.tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500 E Ft értékig; 
18.egyéb anyag és készlet beszerzés;  
19.szállítási szolgáltatási kiadás; 
20.karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele; 
21.kommunikációs szolgáltatás igénybevétele; 
22.postai szolgáltatás igénybevétele; 
23.gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások; 
24.gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, 

parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása; 
25.mosodai szolgáltatás igénybevétele;  
26.egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele; 
27.belföldi küldetési kiadás; 
28.külföldi kiküldetési kiadás; 
29.reprezentációs kiadás; 
30.ajándéktárgy beszerzése; 
31.reklám és propaganda kiadás; 
32.szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés; 
33.hatósági díj kiadása; 
34.közjegyzői díj kiadása; 
35.pályázati díj kiadása; 
36.egyéb kisösszegű (nettó 200 E Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele; 
37.egyéb csak utánvéttel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, 

eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele. 
 

Záró rendelkezések 
 
29. §   Ez a rendelet 2015. február 23-án lép hatályba. 
 
30. §  A Közgyűlés a 2015. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti 

időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételekről és teljesített 
kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja. 
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 Fehérvári Tamás dr. Erményi Gyula 
 a Közgyűlés elnöke aljegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet  2015. február hónap 20. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2015. február hónap 20. nap. 
 
 
  dr. Erményi Gyula 
                                                                                               aljegyző 
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
3/2015. (II. 26.) 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  
7. költségvetési bevételi előirányzatát 338 516 E Ft-ban 
8. költségvetési kiadási előirányzatát 460 891 E Ft-ban 
9. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 122 375 E Ft-ban 

a) ebből: a működési célú egyenleg összegét 97 486 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét 24 889 E Ft-ban 

10. 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 97 486 E Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
költségvetési maradványának igénybevételét 24 889 E Ft-ban 

11. 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 

12. 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 
2014. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 
9. működési költségvetés bevételi előirányzatát  331 942 E Ft-ban 
10. működési költségvetés bevételen belül kiemelt 

 előirányzatként 
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e) működési célú támogatások államháztartáson  
belülről előirányzatát 329 140 E Ft-ban 

f) közhatalmi bevételek előirányzatát 0   Ft-ban 
g) működési bevételek előirányzatát 2 802 E Ft-ban 
h) működési célú átvett pénzeszközök  

előirányzatát 0   Ft-ban 
11. működési költségvetés kiadási előirányzatát 429 428 E Ft-ban 
12. 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  118 237 E Ft-ban 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát   107 318 E Ft-ban  

13. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát  6 574 E Ft-ban 
14. felhalmozási költségvetés bevételen belül 

a) a felhalmozási célú támogatások államháztar- 
táson belülről előirányzatát 997 E Ft-ban 

b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 077 E Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 500 E Ft-ban 

15. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát   31 463 E Ft-ban 
16. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát    28 153 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát  3 310 E Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0    Ft-ban 

állapítja meg.” 
 
2. §   A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének  
5. költségvetési bevételi előirányzatát 295 657 E Ft-ban 
6. költségvetési kiadási előirányzatát 256 740 E Ft-ban 
7. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -38 917 E Ft-ban 

a) ebből: működési célú egyenleg(többlet)  -62 536 E Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú egyenleg (hiány)    23 619 E Ft-ban 

8. 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 66 265 E Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
költségvetési maradványának igénybevételét    23 619 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 
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bb) ebből: az irányító szervi támogatását 0    Ft-ban  
9. működési költségvetés bevételi előirányzatát   291 583 E Ft-ban 
10. m

űködési költségvetés bevételen belül kiemelt  
előirányzatként 
a) működési célú támogatások államháztartáson 

belülről előirányzatát 291 483 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 
15. működési költségvetés kiadási előirányzatát  229 047 E Ft-ban 
16. 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 75 105 E Ft-ban 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát   92 847 E Ft-ban 

17. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát  4 074 E Ft-ban 
18. felhalmozási költségvetés bevételen belül 

a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
belülről előirányzatát 997 E Ft-ban 
b) a felhalmozási bevételek előirányzatát  3 077 E Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát 0    Ft-ban 

19. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát   27 693 E Ft-ban 
20. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát   24 383 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát 3 310 E 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) 
4. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 313 326 E Ft-ban 
5. önként vállalt feladatának bevételét 700 E Ft-ban 
6. 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) 
4. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 427 677 E Ft-ban 
5. önként vállalt feladatának kiadását  8 724 E Ft-ban 
6. 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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4. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 294 957 E Ft-ban 
5. önként vállalt feladatának bevételét 700 E Ft-ban 
6. 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)   
4. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 248 016 E Ft-ban 
5. önként vállalt feladatának kiadását 8 724 E Ft-ban 
6. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását 0 Ft-ban 
állapítja meg.” 
  

5 §   Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat  költségvetésében a 2014. évi  
4. általános tartalék előirányzatát   294 E Ft-ban 
5. céltartalék előirányzatát  17 040 E Ft-ban 

állapítja meg.” 
 

6.  § (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 

 
7. §  (1) A rendelet 2015. február 27.-én lép hatályba. 

(2) A rendeletben jóváhagyott előirányzatokat a Tolna Megyei Önkormányzat és 
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi éves beszámolójának 
elkészítésekor  2014. évi módosított előirányzatként kell figyelembe venni.  
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 Fehérvári Tamás dr. Erményi Gyula 
 a Közgyűlés elnöke aljegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet  2014. február hónap 26. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2014. február hónap 26. nap. 
 
 
 
 
  dr. Erményi Gyula 
  aljegyző 
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III. 
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 1/2015. (II. 20.) közgyűlési 
határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 46/2014. (XI. 7.), 
49/2014. (XI. 28.), 50/2014. (XI. 28.), 51/2014. (XI. 28.), 
52/2014. (XI. 28.), 53/2014. (XI. 28.), 54/2014. (XI. 28.) és az 
56/2014. (XI. 28.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 4/2015. (II. 20.) közgyűlési 
határozata a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez 
történő csatlakozásról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja 

csatlakozási szándékát a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségéhez (székhely: Gödöllő, Szabadság tér 7.) és a 
szövetség alapszabályát az előterjesztés 1. számú 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az előterjesztés 2. számú 
mellékletben foglalt belépési nyilatkozat aláírására. 
 

2. A Közgyűlés a 2015. évi tagdíj összegét – 200 000,- forintot 
– a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
3. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának a Magyar 

Önkormányzatok Szövetsége részére történő eljuttatására. 
 

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (az 1. és 3. pont 
tekintetében). 

Határidő: azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2015. (II. 20.) 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 Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal korábban létrejött 
megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § 
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megyei 
nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve – felülvizsgálta. 
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2.  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat 1. 
mellékletét képező, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal létrejövő megállapodást jóváhagyja.  

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás 

aláírására.  
 

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, 
hogy a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
2012. május 30.-án létrejött megállapodást a felek közös 
megegyezéssel megszüntetik.  

 
5. 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. 

 
6. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintett megyei 

nemzetiségi önkormányzatok elnökeit a döntésről 
tájékoztassa. 

  
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: a 3., 4. és 6. pont esetében 2014. február 28.  

az 1. ,2. és 5. pont esetében folyamatos. 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 7/2015. (II. 20.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek 
költségvetési évet követő három évre várható összegének 
jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 

államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt 
kötelezettségének eleget téve a Tolna Megyei 
Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztető ügyleteinek 2015. költségvetési évet követő 
három évre várható összegét a határozat melléklete szerint 
hagyja jóvá. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat megállapítja, hogy az 
adósságot keletkeztető ügyletek fedezetét képező saját 
bevételekkel a 2016-2018. években várhatóan nem 
rendelkezik, adósságot keletkeztető ügyletből 
kötelezettsége nem áll fenn, illetve adósságot keletkeztető 
ügyletet a tervezési időszakra nem hagy jóvá. 
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Felelős: Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Határidő: folyamatos 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 8/2015. (II. 20.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi 
összesített közbeszerzési tervéről: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) 
bekezdése értelmében a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. 
évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete 
szerinti tartalommal fogadja el. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei aljegyzőt, hogy gondoskodjon 

az éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei 
Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 

 
Felelős: az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés 

elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Erményi Gyula, 
megyei aljegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 9/2015. (II. 20.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi 
nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2015. évi 
nemzetközi teendőkről: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat 2014. évi nemzetközi tevékenységének 
értékelését, valamint a 2015. évi külügyi tervre vonatkozó 
javaslatot megvitatta, és azokat elfogadja. 

 
2. A Közgyűlés elhatározza az angol és francia 

partnerkapcsolatok felülvizsgálatát.  
 

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, 
Megyei Főjegyző (a 2015. évi feladatok 
vonatkozásában). 

Határidő: következő soros Közgyűlés (a 2. pont 
vonatkozásában),  
egyebekben folyamatos. 
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A Tolna Megyei Közgyűlés 10/2015. (II. 20.) közgyűlési 
határozata alapítványi támogatásokról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szakköreinek 

működtetésére 150 ezer Ft összegű támogatásban 
részesíti a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő 
Közhasznú Alapítványt. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a XXVI. 
Bátaszéki Matematikaverseny megrendezésére 100 ezer Ft 
összegű támogatásban részesíti a Tolna Megyei 
Matematikai Tehetséggondozó Alapítványt. 
 

3. A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatásokat a 2015. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
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IV. 
KÖZLEMÉNYEK 

 
 
1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat A 2014–2020 közötti programozási 

időszakban a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program 
tervezésének egyes szempontjairól, 
valamint az operatív programhoz tartozó 
megyék megyei önkormányzatai és a 
megyei jogú városok önkormányzatai 
tervezési jogkörébe utalt források 
megoszlásáról. 

 
1781/2014. (XII. 18.) Korm. határozat Szekszárd Megyei Jogú Város 

feladatainak támogatása érdekében a IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezetben történő előirányzat-
átcsoportosításról. 

 
1080/2015. (III. 3.) Korm. határozat Nagykónyi Község Önkormányzata 

részére, működőképességének 
megőrzése céljából egyedi támogatás 
biztosítása érdekében történő előirányzat-
átcsoportosításáról. 
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V. 
MELLÉKLETEK 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés  
6/2015. (II. 20.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
 

Melléklet a 6/2015. (II. 20.) közgyűlési határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 

Mely létrejött egyrészt a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Megyei Nemzetiségi Önkormányzat), képviseli: Féhr György, a Tolna 
Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat ( a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nt.) 
80. § (1)-(4) bekezdése alapján az önkormányzatok együttműködése tárgyában. 

 
 

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

 
 

1. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat autonómiájának 
tiszteletben tartása mellett elő kívánja segíteni a területi nemzetiségi 
önkormányzatok közügyekben való aktív részvételét, a hatékony működés 
feltételeinek biztosítását. 

2. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat feladatai 
ellátásához szükséges irodahelyiséget a Tolna Megyei Német Kisebbségi 
Önkormányzatok Szövetségével kötött megállapodás alapján, a Szekszárd, 
Hrabovszky utca 10. szám alatt található ingatlanban biztosítja. Az irodahelyiség 
az alábbi bútorokkal és informatikai eszközökkel van felszerelve: 2 db 
tárgyalóasztal, 2 db irattartó szekrény, 1db könyvszekrény, 10 db szék; 1 db 
számítógép, 1 db monitor, 1 db nyomtató/scanner, fénymásoló. Az 
irodahelyiségben telefonvonal és internetkapcsolat áll rendelkezésre. 

3. A  Megyei Önkormányzat az irodahelyiség, az ott lévő eszközök használatáért, 
illetve a használattal összefüggő fűtés, villamosenergia fogyasztás, víz- és 
szennyvízszolgáltatás, takarítás, szemétszállítás, internet-, nyomtató-, scanner- 
és fénymásoló használat ellenértékeként a Tolna Megyei Német Kisebbségi 
Önkormányzatok Szövetségével kötött megállapodás szerint évi 500000 Ft-ot ad 
át a Szövetségnek. 

4. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
számára, hogy közgyűlés vagy bizottsága(i) ülésének megtartása céljából a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám 
alatti épülete 101. számú tanácskozótermét térítésmentesen igénybe veheti. 

5. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat a 2. és 4. pontban meghatározott 
helyiségeket alapfeladatai ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, a 
használt ingóságokat a jó gazda gondosságával használhatja. 
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6. A helyiségek és az ingóságok használatának joga a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzatot megszűnéséig illeti meg.  

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

a) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, 
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 
b) a közgyűlési és bizottsági ülések előkészítését (meghívók, 
előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, az ülések 
jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 
c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a 
testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 
sokszorosítási, postázási feladatok ellátását; és 
d) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátását. 

8. A 7. pontban meghatározott feladatok ellátását a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal – megyei főjegyző által – kijelölt köztisztviselője végzi.  

9. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési tagjainak és tisztségviselőinek 
telefonhasználati költségeit a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat viseli, e 
költségek finanszírozására a Megyei Önkormányzat nem kötelezhető. 

10. A Megyei Önkormányzat megbízásából és képviseletében a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat közgyűlési és bizottsági ülésein a megyei főjegyző, távolléte 
esetén az aljegyző részt vesz és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

11. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy működése során az 
önkormányzat épületeiben folyó munkát nem zavarja, az épület rendjének 
megtartásáról gondoskodik. 

 
 

II. A gazdálkodással, nyilvántartással kapcsolatos feladatok 
 

12. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok felsorolása és a feladatellátás 
rendje: 
a) a nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő, a Nemzetiségi 
Önkormányzathoz érkező, vagy a Nemzetiségi Önkormányzat által 
kiadmányozott iratok, levelek, dokumentumok érkeztetése, iktatása a Megyei 
Önkormányzat ügyiratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően: 

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

- a Megyei Nemzetiségi Önkormányzathoz érkező leveleket, 
dokumentumokat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - 
érkeztetés és iktatás céljából - a kézhezvételt követő 3 munkanapon 
belül eljuttatja a megyei főjegyző által kijelölt köztisztviselőhöz; az 
eredeti példányt a Hivatal őrzi, míg a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke – igény esetén – a másolatot kezeli; 

- az iktatott ügyiratok elintézéséről a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével egyeztetve a Hivatal kijelölt köztisztviselője gondoskodik; 
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- a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat leveleinek kiadmányozására, 
aláírására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult; 

b) a kötelezettségvállalások nyilvántartása a gazdálkodási szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően: 

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

- az írásba foglalt kötelezettségvállalásokat iktatni, illetve számla esetén 
érkeztetni  kell, majd annak eredeti példányait ellenjegyzés céljából a 
Hivatal Pénzügyi Osztálya részére kell átadni; 

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

- a Hivatal Pénzügyi Osztálya az átadott, aláírásokkal ellátott 
kötelezettségvállalások nyilvántartásáról folyamatosan, naprakészen 
gondoskodik; 

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

c) a Nemzetiségi Önkormányzat könyvvezetéséről és részletező 
nyilvántartásainak vezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik az 
államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet és annak végrehajtása 
tárgyában kiadott miniszteri rendeletekben foglalt előírások szerint.  

13. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai tervezésével 
kapcsolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala Pénzügyi Osztálya 
látja el. 

a) a költségvetési koncepciót, amennyiben koncepció készítését 
jogszabály előírja, a hatályos jogszabályokban foglalt határidőig kell 
előkészíteni; 

b) a koncepció elkészítéséhez a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke az előzetes elgondolásait a benyújtási határidőt megelőzően 
legalább 10 nappal átadja a megyei főjegyzőnek; 

c) a költségvetési koncepció tervezetét a megyei főjegyző eljuttatja a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökéhez, aki véleményéről, 
változtatási igényiről a kézhezvételt követő 5 napon belül tájékoztatja a 
megyei főjegyzőt; 

d) a szükséges korrekciók után kialakított tervezetet a testületi és 
bizottsági ülésekre kialakított rendben kell előterjeszteni; 

e) a költségvetési előterjesztést és határozat terveztet a hatályos 
jogszabályi előírások, a költségvetési törvény rendelkezései alapján a 
Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el a költségvetési törvény 
kihirdetésétől számított 30. napig. 

f) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a költségvetési határozat 
és a költségvetés tartalmával kapcsolatos elgondolásiról, elvárásiról 
legkésőbb a költségvetés elkészítésére vonatkozó határidő lejárata 
előtti 5, munkanapig tájékoztatja a megyei főjegyzőt vagy a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának vezetőjét; 

g) a költségvetési határozat tervezetet és mellékleteit a megyei főjegyző 
megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének; 
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h) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a határozat tervezettel 
kapcsolatos észrevételeiről, javaslatáról 5 munkanapon belül értesíti a 
megyei főjegyzőt vagy a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetőjét; 

i) a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője haladéktalanul elvégzi a 
szükséges korrekciókat, változtatásokat és a javított tervezetet a 
megyei főjegyző ismételten megküldi a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének, aki egyetértés esetén az előterjesztést 
aláírja; 

j) a költségvetési határozattervezet bizottságok és testület elé terjesztése 
az előterjesztések rendjének megfelelően történik; 

k) a Közgyűlés költségvetésről szóló határozatának kivonatát a 
jegyzőkönyv vezetésére kijelölt köztisztviselő, a jegyzőkönyv aláírását 
követően átadja a Hivatal Pénzügyi Osztálya vezetőjének; 

l)   az elemi költségvetést a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője 
készíti el, a költségvetési határozatban foglaltaknak megfelelően a 
jogszabályokban megadott határidő betartásával; 

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

n) az elemi költségvetés MÁK részére történő leadásáról a Hivatal 
Pénzügyi Osztálya gondoskodik a MÁK által megadott határidő 
betartásával. 

o) a költségvetési határozat módosítását a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, a megyei főjegyző vagy indokolt esetben a 
Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője kezdeményezheti; 

p) a költségvetési határozat módosításának elkészítésekor a költségvetési 
határozatra vonatkozó eljárást kell alkalmazni, azzal, hogy a határozat 
tervezetet a testület ülésének tervezett időpontja előtt 5 nappal kell 
elkészíteni; 

q) a költségvetés végrehajtásával összefüggő adatszolgáltatások, 
beszámolók elkészítéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik, a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabályban rögzített vagy a 
Magyar Államkincstár által meghatározott határidők betartásával, az 
adatszolgáltatások, beszámolók körét és tartalmát jogszabályok 
határozzák meg; 

r) a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé beterjesztésre kerülő 
beszámolók határozat tervezeteit a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti 
elő a jogszabályokban foglalt határidők betartásával, a testületi ülések 
időpontjára figyelemmel; a tervezetet a megyei főjegyző megküldi a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki az előterjesztéssel 
kapcsolatos észrevételéről tájékoztatja a megyei főjegyzőt,ezt követően 
az előterjesztés a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek 
előkészítésére vonatkozó szabályok szerint történik. 
 

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

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

16. A törzskönyvi nyilvántartásba vételről a Hivatal Pénzügyi Osztálya 
gondoskodott. 

17. A törzskönyvi adatok változásának átvezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya 
a hatályos jogszabályi előírások szerinti határidőben gondoskodik. 
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18. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat adataiban bekövetkezett változásról a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy a megyei főjegyző 
tájékoztatja a Hivatal Pénzügyi Osztályát, átadják a törzskönyvi nyilvántartás 
kezdeményezéséhez szükséges okiratot, dokumentumot, mely alapján a 
Pénzügyi Osztály haladéktalanul gondoskodik a törzskönyvi bejegyzés 
módosításának kezdeményezéséről. A hivatalos dokumentumokat a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá. 

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

20. Az adószám változását előidéző tervezett eseményekről, változásokról a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előzetesen tájékoztatja a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának vezetőjét, a szükséges intézkedések megtétele 
céljából. 

21. Az adószámot érintő változások kezdeményezése a Hivatal Pénzügyi 
Osztályának a feladata, melynek végrehatásáért az osztályvezető felelős. 

22. Kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzata terhére, az 
előirányzatot terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési 
kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási 
előirányzatok mértékéig (szabad előirányzat) kerülhet sor. 

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

24. Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi 
önkormányzati közgyűlési tag jogosult. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
javára szóló kötelezettségvállalásra a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke által kijelölt nemzetiségi önkormányzati közgyűlési tag jogosult. 

25. Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel 
csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítést megelőzően, írásban 
lehet. 

26. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak pénzügyi 
ellenjegyzésére a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi osztályvezető 
és a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel 
rendelkező köztisztviselő jogosult. 

27. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szükséges szabd 
előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan 
befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, a kifizetés időpontjában a fedezet 
rendelkezésre áll és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra 
vonatkozó szabályokat. 

28. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

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

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

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

32. Teljesítés igazolására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a 
kötelezettségvállalásra felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. 

33. Az okmányok utalványozása előtt az okmányokat érvényesíteni kell. Az 
érvényesítésre jogosult személyek a megyei főjegyző által kijelölt pénzügyi 
szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők. 

34. A kiadások és bevételek utalványozására a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke és az általa felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. A 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke javára szóló kifizetések 
utalványozására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által 
felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati közgyűlési tag jogosult. 

35. A kiadások utalványozása érvényesített okmányok alapján történik. A 
kiadások és bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően 
kerülhet sor. 

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

37. A készpénzes kifizetések és bevételezések esetében az utalványozás a 
kiadási, bevételi pénztárbizonylatra történő rávezetéssel vagy külön 
utalványrendelet alkalmazásával történhet. 

38. A gazdálkodással kapcsolatos számviteli, nyilvántartási feladatokat a Hivatal 
Pénzügyi Osztálya látja el, a feladatok végrehajtásáért a Pénzügyi Osztály 
vezetője felelős. 

39. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles gondoskodni arról, hogy 
a gazdálkodást érintő, általa ismert valamennyi információt, dokumentumot a 
Hivatal Pénzügyi Osztályára eljuttassa. 

40. A Hivatal Pénzügyi Osztálya a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára 
elkülönített főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezet, gondoskodik a 
pénzügyi dokumentumok megőrzéséről, feldolgozásáról, az információ- és 
adatszolgáltatási kötelezettségek jogszabályi előírás szerinti teljesítéséről, a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és testületének a 
gazdálkodással kapcsolatos tájékoztatásáról, a pénzügyi tartalmú testületi 
előterjesztések előkészítéséről, kezdeményezéséről, a gazdálkodással 
összefüggő, jogszabályi előíráson alapuló beszámolók elkészítéséről. 

 
III. Egyéb rendelkezések 

 
41. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat fontosnak 

tartja, hogy Main-Tauber és Bautzen járásokkal továbbra is fennmaradjon a 
partnerkapcsolat. A Megyei Nemzetiség Önkormányzat segítséget nyújt a 
Megyei Önkormányzatnak a német kapcsolatok ápolásában, különösen a 
fordítás, személyes és telefonos kapcsolattartás, delegációk látogatásának és 
programok szervezésének terén. 

42. A Megyei Önkormányzat és a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kölcsönös és 
közös érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen 
megállapodásban foglaltakon túl keresse és fejlessze a két szervezet 
együttműködését. 

43. Jelen megállapodást felek határozatlan időtartamra kötik azzal a feltétellel, hogy 
a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat megszűnése [Nt. 74. § (1) bek.] esetén – 
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a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat megszűnésének időpontjában – jelen 
megállapodás hatálya is megszűnik. 

44. Jelen megállapodás 2015. február 28.-án lép érvénybe, ezzel egyidejűleg a 
felek között 2012. május 30.-án létrejött megállapodást a felek közös 
megegyezéssel megszüntetik.  

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

46. A jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben a Ptk. és a Nt. vonatkozó 
előírásai az irányadók. 

 
 
 
Szekszárd, 2015. február …. 
 
 
 Fehérvári Tamás  Féhr György 
 a Tolna Megyei Önkormányzat  a Tolna Megyei Német 
        Közgyűlésének elnöke  Nemzetiségi Önkormányzat 
                                                                                                   elnöke 
 
Záradék: 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2015. (II.…) 
közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat ../2015. (II..…) 
testületi határozatával jóváhagyta.  
 
Szekszárd, 2015. …………..hónap .… nap 
 dr. Erményi Gyula 
 aljegyző 
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7/2015. (II. 20.) közgyűlési határozatának melléklete 
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Melléklet a 7/2015. (II. 20.) közgyűlési határozathoz

Sor- Tárgyév

Megnevezés szám (2015.) Összesen
1. évben 2. évben 3. évben

Helyi adókból és települési adókból származó 
bevétel 01 0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 
és hasznosításából származó bevétel

02 0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

03 0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág 
értékesítéséből származó bevétel 04 0
Részvények, részesedések értékesítéséből 
származó bevétel 05 0
Vállalat értékesítésből, privatizációból 
származó bevétel 06 0
Bírság-,pótlék- és díjbevétel 07 0
Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 08 0
Saját bevételek: 09 0 0 0 0 0
Saját bevételek 50 %-a 10 0 0 0 0 0
Tárgyévet megelőző években keletkezett 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

11 0 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 13 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forg.hoz. 14 0
Váltó kibocsátása 15 0
Pénzügyi lízing 16 0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, 
részletfizetés 17 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvételi szerződés 18 0
Kezességvállalásból illetve 
garanciavállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 19 0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

20 0 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 22 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala 23 0
Váltó kibocsátása 24 0
Pénzügyi lízing 25 0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, 
részletfizetés 26 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvételi szerződés 27 0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból 
eredő fizetési kötelezettség 28 0
Fizetési kötelezettség összesen 29 0 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel 30 0 0 0 0 0

Saját bevétel és adósságot keletkeztető

kötelezettség a tárgyávet követő
ügyletekből eredő fizetési

A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
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1
Melléklet a 8/2015. (II. 20.) közgyűlési határozathoz

1 árubeszerzés

2 építési beruházás

3 szolgáltatás megrendelés

1.
A Tolna megyei területrendezési 

terv felülvizsgálata szolgáltatás nemzeti eljárásrend Kbt. 122/A.§ 2015. július
2015. 

szeptember 2016. december

saját forrás és 
állami 

támogatás
egyedi közgyűlési 
határozat szerint

Tárgya, megnevezése, mennyisége Irányadó eljárásrend Tervezett 
eljárás típus

Tárgya Az eljárás 
megindításá-
nak várható 
időpontja

Bírálóbizottság tagjai

Eljárás 
befejezésének 

tervezett 
időpontja

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám A közbeszerzés Fedezetül 
szolgáló 

pénzeszközTárgya, megnevezése, mennyisége
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének melléklete 

 
 

Melléklet az 1/2015. (II. 20.) 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 

Külső tagok:    Takács Zoltán 
      dr. Takács Zita 
 

 

            2.)  PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Kerecsényi Márton 
 
Tagjai: Kovács János 
 Pirgi József 
 Ürmös M. Attila 
 Gulyás Tibor 
Külső tag:     Pécsi Gábor 

 
 

3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Széles András 
 
Tagjai: dr. Égi Csaba 
 Kerecsényi Márton 
 Kovács János 
 Bencze János 
 Horváth Zoltán 
 Süli János 
Külső tagok:     Szigeti István 
 dr. Say István 
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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 indoka a Jogi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési és 
Koordinációs Bizottságok személyi összetételéből eredő változások SzMSz-ben 
történő átvezetése. 
 

 
Részletes indokolás 

 
1.§ 

 
2 állandó bizottságnak – a Jogi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési és 
Koordinációs Bizottságnak – a tagsága bővül egy-egy nem képviselő, külsős taggal. 
Így módosításra kerül az SzMSZ-nek a Közgyűlés bizottságainak összetételét 
tartalmazó melléklete. 
 

2.§ 
A személyi változásokra tekintettel indokolt a sürgős hatálybaléptetés. 
 
 
 
 

41



2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerkeszti és kiadja a Tolna Megyei Önkormányzat  
A szerkesztésért felelős: Jogi és Titkársági Osztály 
Felelős Kiadó: dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző  

 
HU ISSN 1789-2740 

 
 

42




