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Szám: 270-3/2015.

TOLNA

MEGYEI
KÖZLÖNY
TARTALOM
I.
SZEMÉLYI RÉSZ

33/2015. (IX. 25.) határozat

A Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs
Bizottsága
összetételének
megváltoztatása
tárgyában.

II.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI

11/2015. (IX. 25.) rendelet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről
szóló
2/2015.
(II.
20.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

12/2015. (IX. 25.) rendelet

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

13/2015. (XI. 27.) rendelet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről
szóló
2/2015.
(II.
20.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

III.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI

32/2015. (IX. 25.) határozat

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
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34/2015. (IX. 25.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító
okiratának módosításáról
és új egységes
szerkezetbe
foglalt
alapító
okiratának
jóváhagyásáról.

35/2015. (IX. 25.) határozat

Az ITP-ről, annak várható végrehajtásáról, a
megjelenő TOP felhívások kritériumairól szóló
tájékoztató elfogadásáról.

36/2015. (IX. 25.) határozat

A Sió-projekt előkészítési feladatainak ellátásáról.

37/2015. (IX. 25.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Etikai
Kódexének elfogadásáról.

38/2015. (IX. 25.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért –
Tolna
Megyei
Térségfejlesztési
Nonprofit
Közhasznú Kft. közötti 2015. évi feladat-ellátási
támogatási szerződés megkötése.

39/2015. (XI. 27.) határozat

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

40/2015. (XI. 27.) határozat

A két ülés között történt eseményekről szóló
tájékoztató tudomásul vételéről.

41/2015. (XI. 27.) határozat

A 10/2012. (II.17.) közgyűlési határozattal
elfogadott és a 34/2012. (VI.29.), valamint a
23/2014. (VI.27.) közgyűlési határozattal módosított
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési
Szabályzatának
hatályon
kívül
helyezéséről.

42/2015. (XI. 27.) határozat

A katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett
2015. 01-09 havi munkáról szóló tájékoztató
tárgyában.

43/2015. (XI. 27.) határozat

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról.

44/2015. (XI. 27.) határozat

Tolna megye (Magyarország) és a Közép-Boszniai
kanton (Bosznia-hercegovinai Föderáció) közötti
együttműködési
megállapodás
megkötése
tárgyában.

45/2015. (XI. 27.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi
nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a
2016. évi nemzetközi teendőkről.

46/2015. (XI. 27.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2016. évi munkatervének elfogadásáról.
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47/2015. (XI. 27.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról.

48/2015. (XI. 27.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában.

49/2015. (XI. 27.) határozat

A megyei főépítész tájékoztatójáról.

50/2015. (XI. 27.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzat „Interreg Danube
Transnational
Programme”
„Danube
Social
Enterprises Competition” című felhívásában való
részvételéről.

51/2015. (XI. 27.) határozat

A KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához
kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés,
valamint szemléletformálás pályázat benyújtásáról.

52/2015. (XI. 27.) határozat

Alapítványi támogatásról.

IV.
KÖZLEMÉNYEK
A Magyar Közlönyben – 2015. szeptember 1. és 2015. december 15. között –
kihirdetett egyes jogszabályokról.

V.
MELLÉKLETEK
A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 35/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 37/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 38/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2015. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 46/2015. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
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A Tolna Megyei Közgyűlés 47/2015. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 12/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének
melléklete.
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I.
SZEMÉLYI RÉSZ

A Tolna Megyei Közgyűlés 33/2015. (IX. 25.) közgyűlési
határozata a Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs
Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Illés Katalin
Asszonyt a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság
nem képviselő tagjává 2015. október 1. napjával
megválasztja.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét a képviselői eskü kivételére.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának
az érintettek részére történő eljuttatására.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (2. pontra)
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (3. pontra)
Határidő: azonnal
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II.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ 2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli
2015. évi
1. költségvetési bevételi előirányzatát
280 832 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát
334 056 E Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét
53 224 E Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési
kiadások egyenlegét (hiányát)
41 232 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási
kiadások egyenlegét (hiányát)
11 992 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát
61 556 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát
0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát
8 332 E 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
277 682 E Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt
előirányzatként a
a) működési célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
269 673 E Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát
0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát
8 009 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök
előirányzatát
0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát
318 914 E Ft-ban
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4. működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát
140 654 E Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
38 359 E Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát
96 994 E Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát
42 907 E Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát
3 150 E Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt
előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát
1 000 E 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
15 142 E Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
8 660 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát
5 234 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát
1 248 E Ft-ban
állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát
272 740 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát
173 467 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét
-99 273 E Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások
egyenlegét (többletét)
-110 165 E Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási
kiadások egyenlegét (hiányát)
10 892 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát
35 029 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát
0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát
134 302 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait
134 302 E Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást
125 970 E Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli
megelőlegezés visszafizetése
8 332 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
271 240 E Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt
előirányzatként a
a) működési célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
267 194 E Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát
0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát
4 046 E Ft-ban
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d) működési célú átvett pénzeszközök
előirányzatát
0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát
161 075 E Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt
előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát
52 093 E Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
14 165 E Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát
65 954 E Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát
28 863 E Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát
1 500 E Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt
előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
1 000 E Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát
500 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát
0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát
12 392 E Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
7 158 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát
5 234 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 bevételek és működési
kiadások egyenlegét (hiányát)
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási
kiadások egyenlegét (hiányát)
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt
6. finanszírozási kiadások előirányzatát
7. működési bevételek előirányzatát
8. működési bevételeken belül kiemelt
előirányzatként a
a) működési célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
b) működési bevételek előirányzatát
c) működési célú átvett pénzeszközök
előirányzatát
9. működési kiadások előirányzatát
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Hivatal

2015.

8 092 E Ft-ban
160 589 E Ft-ban
152 497 E Ft-ban
151 397 E Ft-ban
1 100 E Ft-ban
26 527 E Ft-ban
125 970 E Ft-ban
125 970 E Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
6 442 E Ft-ban

2 479 E Ft-ban
3 963 E Ft-ban
0 Ft-ban
157 839 E Ft-ban

évi
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10. működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
c) dologi kiadások előirányzatát
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát
11. felhalmozási bevételek előirányzatát
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt
előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
b) felhalmozási bevételek előirányzatát
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
előirányzatát
13. felhalmozási kiadások előirányzatát
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
b) felújítások előirányzatát
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
állapítja meg.”
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88 561 E Ft-ban
24 194 E Ft-ban
31 040 E Ft-ban
0 Ft-ban
14 044 E Ft-ban
1 650 E Ft-ban

0
0

Ft-ban
Ft-ban

1 650 E Ft-ban
2 750 E Ft-ban

1 502 E Ft-ban
0 Ft-ban
1 248 E Ft-ban

3. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„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
268 353 E Ft
2. önként vállalt feladatok
10 000 E Ft
3. államigazgatási feladatok
2 479 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
309 812 E Ft
2. önként vállalt feladatok
19 962 E Ft
3. államigazgatási feladatok
4 282 E Ft. ”
4. § Rendelet 8. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 8. § (1) Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe
tartozó költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok
szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. kötelező feladatok
262 740 E Ft
2. önként vállalt feladatok
10 000 E Ft
3. államigazgatási feladatok
0 Ft.
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(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
153 505 E Ft
2. önként vállalt feladatok
19 962 E Ft
3. államigazgatási feladatok
0 Ft.”
5. § Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„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
5 613 E Ft
2. önként vállalt feladatok
0 Ft
3. államigazgatási feladatok
2 479 E Ft
(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
156 307 E Ft
2. önként vállalt feladatok
0 Ft
3. államigazgatási feladatok
4 282 E Ft.”
6. § Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2015.
évi
1. általános tartalék előirányzatát
7 067 E Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát
2 000 E Ft-ban
3. ebből: működési céltartalék előirányzatát
2 000 E Ft-ban
állapítja meg.”
7. § A Rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„ 16/A. (1) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Tolna Megyei Területrendezési Terv
aktualizálására ajánlati felhívás kerüljön kiadásra.
(2) A Közgyűlés engedélyezi, hogy az általános tartalék terhére 5.000 E Ft és a
céltartalék terhére 2.000 E Ft volumenben 2015. évben, az ezen felüli kiadásra
az ajánlat szerinti különbözetre, de legfeljebb 3.000 E Ft volumenben, a 2016.
évi költségvetés terhére kötelezettségvállalásra kerüljön sor – átmeneti
fedezetbiztosítással - a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása
elnyeréséig, illetve a rendkívüli támogatás elnyerésének elmaradása esetén
végleges jelleggel, a területrendezési terv aktualizálásának megvalósítására.”
8. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
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(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete
lép.
(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete
lép.
(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete
lép.

10.

§ A rendelet 2015. szeptember 30.-án lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:
A rendelet 2015. szeptember hónap 25. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2015. szeptember hónap 25. nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2015. (IX. 25.) 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 rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 32. § (1)
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben bármely közgyűlési tag és a főjegyző
kérhet szót. Ez esetben a Közgyűlés elnöke soron kívül szót ad. Az ügyrendi javaslatról
a Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt, kivéve a (2) bekezdés j.) pontja
esetében, amikor minősített szótöbbséggel.”
(2) A R. 32. § (2) bekezdés f.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
( (2) Ügyrendi kérdés: az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi
pontot érdemben nem érintő – döntést igénylő – eljárási kérdésre vonatkozó javaslat,
így különösen: )
„f.) azon esetben, mikor a titkos szavazás nem kötelező, de a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések alapján - a Közgyűlés ezirányú döntése esetén - titkos szavazás
tartható, az erre vonatkozó javaslat”
(3) A R. 32. § (2) bekezdése a következő j.) ponttal egészül ki:
„j.) azon esetben, mikor a zárt ülésen történő megtárgyalás nem kötelező, de a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján - a Közgyűlés ezirányú döntése esetén zárt ülés tartható, az erre vonatkozó javaslat.”
2. §
(1) A R. 68. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A hivatal engedélyezett létszáma 24 fő, amely 2 fő önkormányzati tanácsadót is
magában foglal.”
(2) A R. 68. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A hivatal alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra. A hivatali munkaidő hétfőtől
csütörtökig 07.30 órától 16.00 óráig, pénteken 07.30 órától 13.30 óráig tart, amely
magában foglalja az ebédidőt.”
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(3) A R. 68. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A Közgyűlés elnöke és alelnökei minden hónap első hétfőjén 13.00 órától 16.00
óráig, a megyei főjegyző hétfőnként 09.00 órától 13.00 óráig, a hivatal alkalmazottai
pedig hétfőnként 09.00 órától 13.00 óráig, szerdánként 13.00 órától 16.00 óráig
tartanak ügyfélfogadást.”
(4) A R. 68. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A hivatal szervezetére és működésére vonatkozó további rendelkezéseket külön
elnöki utasítás tartalmazza.”
3. §
A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. melléklet lép.
4. §
A R. 7. melléklet 6.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.) a) Integrált településfejlesztési stratégiák véleményezése,
b) helyi vidékfejlesztési stratégiákkal kapcsolatos egyetértési jogok gyakorlása,
c) a Területi Operatív Programokkal kapcsolatban az irányító hatóság által kiírt
pályázati felhívás véleményezése
d) megadja a területi szempontú értékelési szempontokat
e) szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén
f) a területi szempontú értékelési szempontokat értékeli és az irányító hatóság
elé terjeszti.”
5. §
(1) Hatályát veszti a R. 28. § (3) bekezdésében a „napirendi pont zárt ülésen való
tárgyalásáról” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a R. 74. § (2) bekezdése.
6. §
Ezen rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.
Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:
E rendelet 2015. szeptember hónap 25. napján kihirdetésre került.
Szekszárd, 2015. szeptember hónap 25. nap.
dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

13

2015. év december hó

Tolna Megyei Közlöny

XXV. évfolyam 4. szám

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ 2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli
2015. évi
7. költségvetési bevételi előirányzatát
281 726 E Ft-ban
8. költségvetési kiadási előirányzatát
334 950 E Ft-ban
9. költségvetési egyenleg (hiány) összegét
53 224 E Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési
kiadások egyenlegét (hiányát)
40 732 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási
kiadások egyenlegét (hiányát)
12 492 E Ft-ban
10.
a
költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát
61 556 E Ft-ban
11.
a
költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát
0 Ft-ban
12.
a
finanszírozási célú kiadási előirányzatát
8 332 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli
2015. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a
9. működési bevételek előirányzatát
277 750 E Ft-ban
10.működési bevételeken belül kiemelt
előirányzatként a
e) működési célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
269 741 E Ft-ban
f) közhatalmi bevételek előirányzatát
0 Ft-ban
g) működési bevételek előirányzatát
8 009 E Ft-ban
h) működési célú átvett pénzeszközök
előirányzatát
0 Ft-ban
11.működési kiadások előirányzatát
318 482 E Ft-ban
12.működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatként a (az)
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a) személyi juttatások előirányzatát
140 316 E Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
38 373 E Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát
105 894 E Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát
33 899 E Ft-ban
13.felhalmozási bevételek előirányzatát
3 976 E Ft-ban
14.felhalmozási bevételeken belül kiemelt
előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát
1 826 E Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát
500 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 650 E Ft-ban
15.felhalmozási kiadások előirányzatát
16 468 E Ft-ban
16.felhalmozási kiadásokon belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
9 160 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát
5 234 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát
2 074 E Ft-ban
állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének
5. költségvetési bevételi előirányzatát
273 597 E Ft-ban
6. költségvetési kiadási előirányzatát
173 467 E Ft-ban
7. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét
-100 130 E Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások
egyenlegét (többletét)
-111 022 E Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási
kiadások egyenlegét (hiányát)
10 892 E Ft-ban
8. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát
35 029 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát
0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát
135 159 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait
135 159 E Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást
126 827 E Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli
megelőlegezés visszafizetése
8 332 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
bb) ebből: az irányító szervi támogatását
0 Ft-ban
9. működési bevételek előirányzatát
271 271 E Ft-ban
10.
m
űködési bevételeken belül kiemelt
előirányzatként a
a) működési célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
267 225 E Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát
0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát
4 046 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök
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előirányzatát
0 Ft-ban
15. működési kiadások előirányzatát
160 249 E Ft-ban
16. működési kiadáson belül kiemelt
előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát
51 701 E Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
14 165 E Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát
74 528 E Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát
19 855 E Ft-ban
17. felhalmozási bevételek előirányzatát
2 326 E Ft-ban
18. felhalmozási bevételeken belül kiemelt
előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
1 826 E Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát
500 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát
0 Ft-ban
19. felhalmozási kiadások előirányzatát
13 218 E Ft-ban
20. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
7 984 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát
5 234 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati
költségvetésének
6. költségvetési bevételi előirányzatát
7. költségvetési kiadási előirányzatát
8. a költségvetési egyenlege (hány) összegét
a) ebből: a működési bevételek és működési
kiadások egyenlegét (hiányát)
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási
kiadások egyenlegét (hiányát)
9. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát
10. A költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt
9. finanszírozási kiadások előirányzatát
10.
űködési bevételek előirányzatát
11.
űködési bevételeken belül kiemelt
előirányzatként a
d) működési célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
e) működési bevételek előirányzatát
f) működési célú átvett pénzeszközök
előirányzatát
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161 483 E Ft-ban
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151 754 E Ft-ban
1 600 E Ft-ban
26 527 E Ft-ban
126 827 E Ft-ban
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0 Ft-ban
0 Ft-ban
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9. működési kiadások előirányzatát
10. működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
c) dologi kiadások előirányzatát
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát
15. felhalmozási bevételek előirányzatát
16. felhalmozási bevételeken belül kiemelt
előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
b) felhalmozási bevételek előirányzatát
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
előirányzatát
17. felhalmozási kiadások előirányzatát
18. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
b) felújítások előirányzatát
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
állapítja meg.”
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158 233 E Ft-ban

88 615 E Ft-ban
24 208 E Ft-ban
31 366 E Ft-ban
0 Ft-ban
14 044 E Ft-ban
1 650 E Ft-ban

0
0

Ft-ban
Ft-ban

1 650 E Ft-ban
3 250 E Ft-ban

1 176 E Ft-ban
0 Ft-ban
2 074 E Ft-ban

4. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„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:
8. kötelező feladatok
269 210 E Ft
9. önként vállalt feladatok
10 000 E Ft
10.
álla
migazgatási feladatok
2 516 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:
4. kötelező feladatok
310 669 E Ft
5. önként vállalt feladatok
19 962 E Ft
6. államigazgatási feladatok
4 319 E Ft. ”
11. § Rendelet 8. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe
tartozó költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok
szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
4. kötelező feladatok
263 597 E Ft
5. önként vállalt feladatok
10 000 E Ft
6. államigazgatási feladatok
0 Ft.
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(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:
4. kötelező feladatok
153 505 E Ft
5. önként vállalt feladatok
19 962 E Ft
6. államigazgatási feladatok
0 Ft.”
12.

§ Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„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:
4. kötelező feladatok
5 613 E Ft
5. önként vállalt feladatok
0 Ft
6. államigazgatási feladatok
2 516 E Ft
(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:
4. kötelező feladatok
157 164 E Ft
5. önként vállalt feladatok
0 Ft
6. államigazgatási feladatok
4 319 E Ft.”

13.

§ A Rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:
(1) „ 14/A.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az
önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2015. évi 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.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2015. évi
költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a
költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően kötelezettséget vállaljon.”

14.

§ A Rendelet a következő 14/B. §-sal egészül ki:
„ 14/B. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a 2015.
évben, megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása elnyerése céljából
benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén, a támogatás határidőn belüli,
célszerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, a támogatás
felhasználására tegye meg a szükséges intézkedéseket, a kiadások
teljesítéséről gondoskodjon.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy egyéb, 2015. évben
elnyert céljellegű forrás felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon,
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tegye meg a szükséges intézkedéseket, a kiadások teljesítéséről
gondoskodjon, a céljellegű forrás tartalmától és jellegétől (egyszeri vagy
rendszeres támogatás) függően – a feladatbővüléssel és a forrással
összhangban – legfeljebb 12 fős létszámfejlesztés végrehajtásáról döntsön.”
15.

§ A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2015.
évi
4. általános tartalék előirányzatát
59 E Ft-ban
5. céltartalék előirányzatát
0 Ft-ban
állapítja meg.”

9. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete
lép.
(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete
lép.
(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.
20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete
lép.
11. § A rendelet 2015. december 5.-én lép hatályba.
Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:
A rendelet 2015. november hónap 27. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2015. november hónap 27. nap.
dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző
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III.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI
A Tolna Megyei Közgyűlés 32/2015. (IX. 25.) közgyűlési
határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 22/2015. (VI. 26.),
23/2015. (VI. 26.), 25/2015. (VI. 26.), 27/2015. (VI. 26.),
28/2015. (VI. 26.), 29/2015. (VI. 26.), 30/2015. (VI. 26.) és a
31/2015. (VIII. 28.), lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2015. (IX. 25.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító
okiratának módosításáról és új egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának jóváhagyásáról:
I.
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna
Megyei Önkormányzati Hivatal (7100, Szekszárd, Szent
István tér 11-13.) alapító okiratát a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal, 350/2015. okiratszámú
módosító okirattal módosítja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna
Megyei Önkormányzati Hivatal (7100, Szekszárd, Szent
István tér 11-13.) egységes szerkezetbe foglalt,
351/2015. okiratszámú alapító okiratát a határozat 2.
melléklete szerint elfogadja.
3. A határozat 1. melléklete szerinti módosító okirat és a
határozat 2. melléklete szerinti egységes szerkezetű
alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napjával lép
hatályba.
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna
Megyei Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű,
2012. 02. 17. napján kelt alapító okiratát a törzskönyvi
bejegyzés napjával hatályon kívül helyezi.
5. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a határozat 1.
melléklete szerinti módosító okiratot írja alá.
6. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alapító
okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történő
átvezetésére tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: az 1-5. pont esetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés
elnöke;
a 6. pont esetében dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző
Határidő: az 1-4. pont esetében a törzskönyvi bejegyzés napja;
az 5. és 6. pont esetében azonnal.
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II.
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 80/2000.
(X.25.) kgy. határozata, 53/2004. (VI.30.) kgy.
határozata, 20/2005. (IV.19.) kgy. határozata, 120/2006.
(XII. 15.) kgy. határozata, 135/2007. (XII.21.) kgy.
határozata, 23/2009. (III.27.) kgy. határozata, 57/2009.
(VI.26.) kgy. határozata, 44/2011. (IV. 28. kgy.
határozata, 3/2012. (II. 17.) kgy. határozata, valamint
2/2014. (II.21.)
kgy. határozata a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát módosító okirat
törzskönyvi bejegyzése napjával hatályát veszti.
Felelős: a nyilvántartások aktualizálásáért dr. Gábor Ferenc,
megyei főjegyző
Határidő: a törzskönyvi bejegyzést követő 30. nap.

A Tolna Megyei Közgyűlés 35/2015. (IX. 25.) közgyűlési
határozata az ITP-ről, annak várható végrehajtásáról, a
megjelenő TOP felhívások kritériumairól szóló tájékoztató
elfogadásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ITP-ről, annak
várható végrehajtásáról, a megjelenő TOP felhívások
kritériumairól szóló tájékoztatót az előterjesztés 1. és 2. sz.
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

A Tolna Megyei Közgyűlés 36/2015. (IX. 25.) közgyűlési
határozata
a
Sió-projekt
előkészítési
feladatainak
ellátásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy döntött, hogy
támogatja a Sió-projekt előkészítési feladatainak ellátását.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2015. december 31.

A Tolna Megyei Közgyűlés 37/2015. (IX. 25.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Etikai
Kódexének elfogadásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 231. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján akként határozott,
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hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexét a
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a főjegyzőt, gondoskodjon arról, hogy az
Etikai Kódexet a hatálya alá tartozók megismerjék.
Határidő: az elfogadásra: azonnal; a hatályba lépésre: 2015.
október 15., a megismertetésre: 2015. október 15.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke és dr. Gábor
Ferenc megyei főjegyző
A Tolna Megyei Közgyűlés 38/2015. (IX. 25.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért –
Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
közötti 2015. évi feladat-ellátási támogatási szerződés
megkötése:
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (Tolnáért
Nonprofit Közhasznú Kft.) alapító okiratában, valamint a
felek között létrejött közszolgáltatási szerződésben
foglaltakra tekintettel a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
„2015. évi feladat-ellátási támogatási szerződését” a
mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
2.) A Közgyűlés felkéri az Elnököt a támogatási szerződés
megkötésére.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A Tolna Megyei Közgyűlés 39/2015. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 29/2015. (VI. 26.),
33/2015. (IX. 25.), 34/2015. (IX. 25.), 37/2015. (IX. 25.),
38/2015. (IX. 25.) és a 23/2015. (VI. 26.) lejárt határidejű
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 40/2015. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a két ülés között történt eseményekről szóló
tájékoztató tudomásul vételéről:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között
történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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A Tolna Megyei Közgyűlés 41/2015. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a 10/2012. (II.17.) közgyűlési határozattal
elfogadott és a 34/2012. (VI.29.), valamint a 23/2014. (VI.27.)
közgyűlési
határozattal
módosított
Tolna
Megyei
Önkormányzati
Hivatal
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 10/2012. (II.17.)
közgyűlési határozattal elfogadott és a 34/2012. (VI.29.),
valamint a 23/2014. (VI.27.) közgyűlési határozattal módosított
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát 2015. december 31. napjával hatályon kívül
helyezi.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: elfogadásra: azonnal; hatályra: 2015. december 31.

A Tolna Megyei Közgyűlés 42/2015. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a katasztrófavédelem által Tolna megyében
végzett 2015. 01-09 havi munkáról szóló tájékoztató
tárgyában:
A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
a
katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09
havi munkáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban
foglaltakat tudomásul veszi.

A Tolna Megyei Közgyűlés 43/2015. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról
szóló beszámoló elfogadásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti
értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.
16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Tolna
Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi II. félévi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2015. (XI. 27.) közgyűlési
határozata Tolna megye (Magyarország) és a KözépBoszniai kanton (Bosznia-hercegovinai Föderáció) közötti
együttműködési megállapodás megkötése tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a
Tolna megye (Magyarország) és a Közép-Boszniai kanton

23

2015. év december hó

Tolna Megyei Közlöny

XXV. évfolyam 4. szám

(Bosznia-hercegovinai Föderáció) közti partnerkapcsolat
létrehozásával.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza
Elnökét, hogy a Közép-Boszniai kantonnal a határozat
mellékletét képező tartalommal kötendő együttműködési
megállapodást a partnerrel egyeztetett helyen és
időpontban aláírja.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza
Elnökét, hogy a Közép-Boszniai Kanton Kormányzata
között megkötött együttműködési megállapodás keretében
megvalósuló 2016. évi programokra vonatkozó akcióterv
tartalmát jóváhagyja és aláírja.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2016. június 30.

A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2015. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi
nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2016. évi
nemzetközi teendőkről:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Önkormányzat 2015. évi nemzetközi tevékenységének
értékelését, valamint a 2016. évi külügyi tervre vonatkozó
javaslatot megvitatta, és azokat elfogadja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – tekintettel a
partnerkapcsolat fenntartására vonatkozóan West-Sussex
grófság, illetve Aube megye által írásban megküldött
tájékoztatásra – az érintettekkel a továbbiakban nem kíván
partnerségi együttműködést fenntartani.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen határozat
2. pontjában foglaltak alapján megállapítja, hogy a WestSussex grófsággal 1994. februárjában aláírt Barátsági és
Együttműködési Megállapodás, illetve az Aube megyével
2002. október 25-én aláírt Együttműködési és Barátsági
Megállapodás a felek közös megegyezése alapján hatályát
veszti.
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Önkormányzat 2016. évi külügyi tervének végrehajtásához
szükséges forrást a 2016. évi költségvetési rendeletében
biztosítja.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke,
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (a 2016. évi
feladatok vonatkozásában).
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Határidő: 2015. évi tevékenységek tekintetében azonnal;
2016. évi tevékenységek tekintetében folyamatos.
A Tolna Megyei Közgyűlés 46/2015. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2016. évi munkatervének elfogadásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet
16. §-a alapján
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi
munkatervét a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Felkéri az elnököt és a főjegyzőt, hogy a munkatervben
foglaltak megvalósításáról gondoskodjon.
Határidő: az elfogadásra: azonnal; a végrehajtásra: 2016.
évben folyamatos
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke és dr. Gábor
Ferenc megyei főjegyző

A Tolna Megyei Közgyűlés 47/2015. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIXI. törvény 119. § (5) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlése
a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési
tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
Megbízza a megyei főjegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben
foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző
Határidő: 2016. december 31.

A Tolna Megyei Közgyűlés 48/2015. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 81.§ (3)
bekezdésének f) pontja alapján a Tolna Megyei Önkormányzat
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Főjegyzőjének Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban
foglaltakat elfogadja.
Felelős: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző
Határidő: azonnal

A Tolna Megyei Közgyűlés 49/2015. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a megyei főépítész tájékoztatójáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a főépítészi
tevékenységről szóló 190/2009 (IX.15) Korm. rendelet 8 § b.)
pontja alapján a megyei főépítész tapasztalatairól szóló 2015.
évi tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Sulyok Balázs
Határidő: azonnal

A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2015. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat „Interreg Danube
Transnational Programme” „Danube Social Enterprises
Competition” című felhívásában való részvételéről:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Önkormányzat „Interreg Danube Transnational Programme”
„Danube Social Enterprises Competition” című felhívásában
való részvételét támogatja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza
elnökét a „Social Entrepreneurship Competition – Improved
strategic frameworks and practical solutions to tackle
bottleneck factors that hinder the spreading of social
innovation in the Danube Region” című pályázat
benyújtásához szükséges dokumentumok jóváhagyására
és aláírására.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2015. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához
kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint
szemléletformálás pályázat benyújtásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a
Közgyűlés
elnökét
a
KEHOP-1.2.0
Klímastratégiák
kidolgozásához
kapcsolódó
módszertanés
kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás pályázat
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platformok

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2016. június 30.

A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2015. (XI. 27.) közgyűlési
határozata alapítványi támogatásról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szakköreinek
működtetésére 200 ezer Ft összegű támogatásban
részesíti a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő
Közhasznú Alapítványt.
2. A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatást a 2015. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2015. december 31.
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IV.
KÖZLEMÉNYEK

2015. évi CXL. törvény

Egyes
törvényeknek
a
tömeges
bevándorlás
kezelésével
összefüggő
módosításáról.

259/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet

A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó
elismert költségekről szóló 285/2011. (XII.
22.) Korm. rendelet módosításáról.

1645/2015. (IX. 10.) Korm. határozat A
regionális
operatív
programok
keretében megvalósuló egyes projektek
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz,
támogatási szerződés megkötéséhez,
módosításához történő hozzájárulásról.
50/2015. (IX. 16.) BM rendelet

Részleges határzár elrendeléséről.

2015. évi CXLIII. törvény

A közbeszerzésekről.

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet

A Mezőgazdasági
Rendszerről.

2015. évi CLXXV. törvény

Magyarország és Európa védelmében a
kötelező
betelepítési
kvóta
elleni
fellépésről.

2015. évi CCXI. törvény

A kéményseprő-ipari tevékenységről.
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V.
MELLÉKLETEK

A Tolna Megyei Közgyűlés
34/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozatának mellékletei

1. melléklet
Okirat száma: 350/2015.

Módosító okirat
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2012. február
17. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …./2015. (09. ..) közgyűlési határozatára figyelemmel – a
következők szerint módosítom:

1.

Az alapító okirat bevezető része elhagyásra kerül.

2.

Az alapító okirat a következő új 1. alcímmel egészül ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye.

3.

Az alapító okirat 1. pontja - mely a módosított okiratban 1.1. pont alatt szerepel –helyébe a
következő rendelkezés lép:
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

4.

Az alapító okirat 2. pontjának – mely a módosított okiratban 1.3. pont alatt szerepel helyébe a
következő rendelkezés lép:
1.3. A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

5.

Az alapító okirat a következő új, 2. alcímmel egészül ki:
1. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

6.

2.1.

7.

Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1 ponttal egészül ki:

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.

Az alapító okirat 4. pontja –mely a módosított okirat 2.2 pontjában szerepel – helyébe a következő
rendelkezés lép:
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
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megnevezése

székhelye

Tolna Megyei Önkormányzat
Gazdasági és Műszaki Ellátó
Szervezete

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

8.

Az alapító okirat új 4. alcímmel egészül ki:
4.
A költségvetési szerv tevékenysége

9.

Az alapító okirat 5. pontja - mely a módosított okiratban 4.1 pontja alatt szerepel –helyébe a
következő rendelkezés lép:

4.1 A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a megyei önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke vagy
a megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
10. Az alapító okirat új számozás szerinti 4. alcíme a következő 4.2. ponttal egészül ki:
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

11. Az alapító okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban 4.3-4.4 pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1 Az önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke vagy a megyei
főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában, a helyi önkormányzat, a
hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással,
adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatainak ellátása.
4.3.2. Projekt előkészítés, projekt lebonyolítás, projektmenedzsmenti feladatok végrehajtása
jogszabályban foglaltak szerint és megállapodás alapján.
4.3.3. Más szervek részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
ellátása.
4.3.4. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos
jogszabályban foglaltak szerint.

feladatok ellátása

4.3.5. A népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása jogszabályban foglaltak szerint;
4.3.6. Az önkormányzat és szervei feladat és hatáskörébe tartozó területfejlesztési,
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása, döntés előkészítése
és végrehajtása.
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A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013360

Más szervek részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási,
üzemeletetési, egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

5

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

041140

Területfejlesztés igazgatása

1
2
3
4

12. Az alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okiratban 4.6 pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási
előirányzat 20 %-a.

13. Az alapító okirat 8. pontja – mely a módosított okiratban 4.5 pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
4.5. ...... A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tolna megye

14. Az alapító okirat új 3. alcímmel egészül ki:
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
15. Az alapító okirat 9. pontja – mely a módosított okiratban 3. pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Közgyűlésének elnöke
3.1.2. székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
16. Az alapító okirat új 5. alcímmel egészül ki:
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
17. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 5.1 pont alatt szerepel- helyébe a
következő rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A megyei főjegyzőt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 246. §-ában és a 247. § (1) bekezdésében foglaltakat, a közgyűlés elnöke – pályázat alapján
határozatlan időre - nevezi ki.
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18. Az alapító okirat 13. pontja – mely a módosított okiratban 5.2 pont alatt szerepel – helyébe a
következő rendelkezés lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

egyéb foglalkoztatási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

19. Az alapító okirat új számozás szerinti 5. alcíme a következő 5.3 ponttal egészül ki:
5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti
felépítését a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Tolna Megyei Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelete
tartalmazza.
20. Az alapító okirat 3. , 10., 11. és 14. pontja elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szekszárd, 2015. szeptember ……

P.H.

aláírás
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2. melléklet
Okirat száma: 351/2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

1.2.

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

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.

2.2.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Tolna Megyei Önkormányzat
Gazdasági és Műszaki Ellátó
Szervezete

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Közgyűlésének elnöke
3.1.2. székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a megyei önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke vagy
a megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
4.2.
1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1 Az önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke vagy a megyei
főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában, a helyi önkormányzat, a
hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással,
adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatainak ellátása.
4.3.2. Projekt előkészítés, projekt lebonyolítás, projektmenedzsmenti feladatok végrehajtása
jogszabályban foglaltak szerint és megállapodás alapján.
4.3.3. Más szervek részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
ellátása.
4.3.4. A választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása jogszabályban
foglaltak szerint.
4.3.5. A népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása jogszabályban foglaltak szerint.
4.3.6. Az önkormányzat és szervei feladat és hatáskörébe tartozó területfejlesztési,
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása, döntés előkészítése
és végrehajtása.

4.4.

1
2
3
3
4

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013360

Más szervek részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási,
üzemeletetési, egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
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Területfejlesztés igazgatása

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tolna megye

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási előirányzat
20 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A megyei főjegyzőt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 246. §-ában és a 247. § (1) bekezdésében foglaltakat, a közgyűlés elnöke – pályázat alapján
határozatlan időre - nevezi ki.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

egyéb foglalkoztatási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

5.3.

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti
felépítését a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Tolna Megyei Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete
tartalmazza.

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. február 17. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Szekszárd, 2015. szeptember …

P.H.

aláírás
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A Tolna Megyei Közgyűlés
35/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozatának mellékletei
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1. számú melléklet

2014-2020
Tolna Megye Integrált Területi
Programja

Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési Osztály

2015. 05. 11.
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Bevezető
A Tolna Megyei Önkormányzat 2012 nyarán megkezdte a felkészülést az Európai
Unió új, 2014-2020-as költségvetési ciklusára. Az elmúlt két és fél évben több
jelentősebb területfejlesztési dokumentum is elkészült, melyeket a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatokkal legitimált és bárki számára
hozzáférhetővé tett a www.tolnamegye.hu weboldalán.
Első lépésben Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója – Helyzetfeltáró
munkarész került elfogadásra, amely bemutatta a térség aktuális állapotát mind
természeti, társadalmi, és gazdasági aspektusok alapján. A kapott eredmények,
mutatók ismeretében kerültek meghatározásra Tolna megye hosszú távú céljai,
melyeket széles körű partnerség biztosítása mellett egyetértésben határoztunk meg.
Ezen célokat – amelyek kivétel nélkül a gazdaságfejlesztés, a társadalmi megújulás
és a vidékfejlesztés témakörébe tartoznak – Tolna Megye Területfejlesztési
Koncepciója foglalja össze. A Koncepció hosszú távú célkitűzéseit figyelembe véve
készült el a Tolna Megyei Területfejlesztési Program, mely a 2014-2020-as
költségvetési ciklus végéig határoz meg konkrét beavatkozási területeket. Jelen
dokumentum, Tolna Megye Integrált Területi Programja a rövidtávú intézkedéseket
tartalmazza, alkalmazkodva az időközben elfogadott országos Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) immáron végső változatának
prioritásaihoz, intézkedéseihez.
A fenti tervezési dokumentumokat a Közgyűlés az alábbi döntésekkel fogadta el:
-

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója – Helyzetfeltáró munkarészt 2012.
november 30-án a 50/2012. (XI. 30.) számú közgyűlési határozattal;

-

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepcióját 2014. február 21-én a 3/2014. (II.
21.) számú közgyűlési határozattal;

-

Tolna Megyei Területfejlesztési Programot 2014. június 27-én a 25/2014. (VI.
27.) számú közgyűlési határozattal.

A tervezési időszak minden lépésénél szem előtt tartottuk Tolna megye legégetőbb
problémáit, az elvándorlást és népességfogyást. Ezek mérséklésére, megállítására,
esetleg a folyamat megfordítására kell a fő hangsúlyt fektetni, így e dokumentum is
különös figyelmet fordít a munkahelyteremtésre, a jövedelmek növekedésére és az
élhető környezet kialakítására. Természetesen a TOP Tolna megyei kerete nem
elegendő az említett problémák teljes körű orvoslására, de a célzott fejlesztések
beindításával jelentős eredmények érhetőek el, illetve elősegítheti más operatív
programok forrásainak lehívását, ezáltal a felsorolt problémák széles körű kezelését,
megoldását teszi lehetővé. Hosszabb távon pedig természetesen szeretnénk elérni,
2
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hogy Tolna vonzó vidéki térség legyen, ahol az emberek megtalálják számításaikat.
A megyei adottságai kedvezőek, tudni kell élni velük.
A fenti célok elérésében kulcsfontosságúak a területi szereplők, ezért már a tervezés
kezdetén bevonásra kerültek a helyi önkormányzatok, civil szervezetek,
közintézmények, a magánszektor jelentős foglalkoztatói. Így összesen több mint 200
szervezet vett részt és nyújtott értékes segítséget a 2014-2020-as fejlesztési
időszakra való felkészülésben. Az ő tapasztalataik, elképzeléseik is hozzájárultak a
dokumentumok elkészítéséhez, céljainak kidolgozásához. Tolna Megye Integrált
Területi Programjának készítése során egyeztetéseket folytattunk Szekszárd Megyei
Jogú Város vezetőségével, a járásszékhely városok vezetőivel, illetve fórum
keretében a megye összes településének képviselőjével. A dokumentum szakmai
tartalmát a Megyei Tervezéskoordinációs Testület is megvitatta, majd javaslataival
kiegészítve elfogadta azt.

3
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Módszertani bevezető, a tervezés körülményei
A térségi (városi) gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a
területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések
megvalósítására. Az egyes területi szereplők (azaz a megyei jogú városok (MJV) és
megyék) számára a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló
TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai,
valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák
meg. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor messze
meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A
forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan –
szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – dokumentum elkészítése,
amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek
felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a
2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált
Területi Program (továbbiakban: ITP).
Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását
megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási
Eljárásrend (továbbiakban TKR) eszközeként értelmezhető Területi Kiválasztási
Kritérium Rendszert, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra
szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási
rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről rendelkezik.
A megyék számára az ITP jelentősége, hogy a 2014-ben elkészült területfejlesztési
programjuk alapján lehetőségük van meghatározni TOP forráskeretük felhasználását
együttműködésben az RFP Irányító Hatósággal (továbbiakban: IH).

Az ITP alapadatai
Az ITP megnevezése: Tolna megye Integrált Területi Programja
Az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzat
Az ITP teljes 7 éves forráskerete: 27,548 Mrd Ft.

Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a forrásallokációs arányokat, az
indikátorokat, valamint az ütemtervet tartalmazó ITP sablonnak megfelelő excel
táblázat.
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I. Tolna Megye Területi Kiválasztási Kritérium Rendszere
Tolna Megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált
Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi
Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra
előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé.
Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer
kritériumok:
Sorszám

Kritérium
megnevezése

Tartalmi magyarázat

I.1.

Illeszkedés a
TOP céljaihoz

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét
céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó
indikátorokhoz való hozzájárulás.

I.2.

Szakmai
indokoltság, igény
és kihasználtság

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága.
Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy
igényfelmérés és kihasználtsági terv.

I.3.

Indíthatósága /
előkészítettség

A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire előkésztett és
indítható a projekt. Az előkésztettsége egyben
megalapozottságot és garanciát is jelent pl. a vállalt
indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre
vonatkozóan.

I.4.

Kockázatok

A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a
működtetés milyen kockázatokat hordoz.

I.5.

Projekt
komplexitása

A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire
képes
hozzájárulni
működőképes
rendszerek
létrehozásához.

Hatás

A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen,
illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a
beavatkozás a hatását.

Fenntarthatóság

Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként
megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és
leginkább pénzügyi fenntarthatósága.

I.6.

I.7.

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer
kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi szereplőnek
nincs lehetősége ezeken módosítani.
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Tolna megye által választott Területi Kiválasztási Kritérium
Rendszer
Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

Alkalmazás

II.1.

A kiválasztás kritériuma, a megye
Illeszkedés a megyei
területfejlesztési programjához és
területfejlesztési programhoz
az adott témában megjelenített
és a vonatkozó indikátoraihoz
indikátorokhoz való hozzájárulás.

IGEN / NEM

II.2.

Hozzájárulás a pénzügyi
egyensúly fenntartásához

A kritérium az önkormányzat
költségvetési
egyensúlyának
fenntartását erősíti.

IGEN / NEM

II.3.

Hozzájárulás belső területi
kiegyenlítődéshez

A kritérium bevezetése az adott
földrajzi
területen
belüli
bárminemű egyensúlytalanságot
hivatott kiküszöbölni.

IGEN / NEM

II.4.

Hozzájárulás belső
társadalmi kiegyenlítődéshez

A kritérium a lakosságon belüli
szociális
és
életminőségre
vonatkozó
különbségek
kiegyenlítődését szolgálja.

IGEN / NEM

A
kritérium
alapján
a
beavatkozások
gazdasági
növekedéshez
történő
hozzájárulása kerül mérlegelésre.

II.5.

Hozzájárulás a gazdasági
növekedéshez

Alaphelyzet:
A
települések
többsége esetében gazdasági és
társadalmi visszaesésről lehet
beszélni,
ezt
szükséges
megállítani.

IGEN / NEM

Illeszkedő megyei program cél
(ok): Fenntartható gazdaság- és
turizmusfejlesztés,
munkahelyteremtés
A
kritérium
bevezetése
a
foglalkoztatottsági
helyzet
javulását támogatja.
II.6.

Hozzájárulás a
munkahelyteremtéshez

Alaphelyzet:
A
települések
népessége
folyamatosan
csökken, melynek fő oka a
munkahelyek hiánya.

IGEN / NEM

Illeszkedő megyei program cél
(ok): Fenntartható gazdaság- és
turizmusfejlesztés,
6
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munkahelyteremtés

II.7.

Sorszám
(II ….)
II.8.

Hozzájárulás a külső
természeti hatásokkal
szembeni ellenálló képesség
erősítéséhez

A
kritérium
bevezetésével
szemponttá
válik
a
beavatkozások hozzájárulása az
ellenálló
képesség
növekedéséhez.

IGEN / NEM

Egyéb, pontosan:

ld. II.8., II.9., II.10.

IGEN / NEM

Kritérium megnevezése
Illeszkedés a megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz

Szöveges magyarázat
A koncepció hosszú távú kitekintést feltételez, és a
megye olyan eredményeket vár el, amelyek
hosszú távon igazodnak a megyei tervekhez.
A fejlesztés hatására az önkormányzat kiadásai
csökkennek és/vagy bevételei növekednek.

II.9.

II.10.

Hozzájárulás a kiadások
csökkentéséhez és/vagy a
bevételek növeléséhez

Hozzájárulás a lakossági
alapszolgáltatások
színvonalának növeléséhez

Alaphelyzet: A települési önkormányzatok
működési költségei és a kötelező feladatellátásból
adódó kiadásai igen magasak, bevételeik pedig
csekélyek.
Illeszkedő megyei program cél (ok):
Energiahatékonyság, környezeti károk
megelőzése, települési gazdaságfejlesztés –
bevételteremtő, értéknövelő, költségcsökkentő
fejlesztések.
Alaphelyzet: A településeken az egészségügyi,
szociális szolgáltatások és az oktatás színvonala,
az épületállomány állapota leromlott.
Illeszkedő megyei program cél (ok): Egészségügyi
és szociális ellátórendszer fejlesztése,
közszolgáltatás- és közigazgatás-fejlesztés.
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II. Az ITP célrendszer és a megyei területfejlesztési
program integráltsága
II.1. Bevezetés
Tolna megye számára kiemelten fontos cél az elvándorlás és a természetes
népességfogyás mérséklése, megállítása rövid- és középtávon egyaránt. A megye
gazdagodása, gyarapodása elképzelhetetlen aktív emberek nélkül. Ennek érdekében
a megyei fejlesztési dokumentumok – összhangban az országos fejlesztéspolitikai
célkitűzésekkel – különös hangsúlyt fektetnek a gazdaságfejlesztésre, a
foglalkoztatás javítására, a vidékfejlesztésre és a közszolgáltatások fejlesztésére.
Ezek összességében javítják a vidéken élők életminőségét, melynek következtében
az emberek megtalálhatják számításukat, az anyagi jólét nyújtotta biztonság nem
sarkall elvándorlásra, így az aktív korú csoportok gyermekei sem máshol, hanem
Tolna megyében születnek meg. Ahhoz, hogy településeinken ne csupán emberek
halmaza, hanem valódi helyi közösség alakuljon ki, illetve maradjon meg, rendkívül
fontos a helyi identitás erősítése, a lakossági programok szervezése és a közös
élmények átélése. A jó közösség egymásért tenni akaró és együttműködő embereket
jelent, ami minden hosszú távú gazdasági fejlődés alapja, a helyi értékek
megőrzésének biztosítéka.

II.2. Célrendszer
1. cél: Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés
Tolna megye gazdasága vegyes képet mutat: a megye keleti felén az atomerőmű és
az autópálya hatása is érzékelhető, míg a nyugati kistérségekben a mezőgazdaság
dominál. Ennek megfelelően jelentős kelet-nyugati lejtő alakult ki gazdasági fejlettség
tekintetében. A helyzet enyhítéséhez feltétlenül szükséges – főként a fejletlenebb
térségekben – az önkormányzatok gazdasági szerepvállalása elsősorban a
mezőgazdasági termelés és feldolgozás támogatása, a befektetéseket ösztönző
műszaki és humán infrastruktúra kialakítása és a turisztikai attrakciófejlesztés terén,
a helyi adottságoknak megfelelően. A gazdasági tevékenységek számos embernek
biztosíthatnak munkát, akiknek képzésével magasabb hozzáadott érték érhető el. Az
1. cél segíti a települések, illetve térségek önellátásra való törekvését is, mely
olcsóbbá teheti a vidéki életet, csökkenti a külső erőforrásokkal szembeni kitettséget.
Az 1. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1.1,
1.2 és 5.1 intézkedéséhez.
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2. cél: Közlekedésfejlesztés
A települések elérhetőségének javítása érdekében megfogalmazott cél elősegíti a
foglalkozatási központok megközelíthetőségét, valamint a lakosok mobilitását.
Szükséges a mellékúthálózat fejlesztése, bővítése, hiszen a megyében található utak
többségének minősége elmarad a napjainkban elvárhatótól. Kiemelt figyelmet kell
fordítani a térségi elérhetőségre; a termelő üzemek megközelíthetőségét szolgáló
utak minőségére; a kerékpárút-hálózat bővítésére, tekintettel a munkába járásra és a
turisztikai attrakciók elérhetőségére; a tömegközlekedés színvonalának emelésére; a
közlekedési infrastruktúra kiszolgálóegységeinek fejlesztésére. A közlekedési ágazat
jelentős környezeti terheléssel jár, így törekedni kell környezetbarát eszközök és
közlekedési módok minél szélesebb körű alkalmazására.
A 2. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.3 és 3.1
intézkedéséhez.

3. cél: Környezeti fenntarthatóság elősegítése
Az önkormányzatok számára jelentős kiadást jelent intézményeik energiaköltsége,
mely csökkenthető a megújuló energiaforrások felhasználásával. Ez az
önkormányzati és intézményi költségek csökkentésén kívül összhangban van a
magyar és az európai energiagazdálkodási és fenntarthatósági célokkal is, hiszen
mérsékli az üvegház-hatású gázok kibocsátását, csökkenti a külső
energiafüggőséget, vagyis segít a települések önellátásra való törekvésében. Tolna
megye területén a benapozottságnak köszönhetően jó adottságok kínálkoznak a
napenergia felhasználására, illetve számos hévízkút bizonyítja, hogy érdemes
számolni a geotermális energiával is. A terület vidéki jellegéből adódóan lehetőség
van biomassza és biogáz segítségével történő energiatermelésre, melyek tervezhető
kapacitásai gazdasági haszonnal bírnak. Kiemelt figyelmet érdemes fordítani a
komplex, többlépcsős kaszkád rendszerek alkalmazására, mely akár települési
szinten több felhasználó hálózatba kapcsolását is lehetővé teszi.
A 3. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.2
intézkedéséhez.

4. cél: Közintézmények fejlesztése
Az életminőség javításának érdekében szükséges a közfeladatoknak otthont adó
épületek felújítása, funkciójukhoz méltó állapot elérése, szolgáltatások körének és
színvonalának fejlesztése. Kiemelt figyelmet érdemelnek az egészségügyi
létesítmények,
melyeknek
igen
nagy
szerepük
van
a
lakosság
egészségmegőrzésében. Az óvodák, közösségi terek családbarát fejlesztése
elősegíti a szülők számára a munkavállalását, erősítheti a helyi identitást, illetve
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segíti a vidéki lakosság kultúrához való könnyebb hozzáférését. A magasabb
színvonalú közszolgáltatások javítják a gazdasági termelőképességet, és elősegítik a
lakosság elégedettségét.
A 4. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.4, 4.1 és
4.2 intézkedéséhez.

5. cél: Élhető települések
Tolna megye településeinek élhetőbbé válásában a vállalkozásbarát környezeten
kívül több, a lakók komfort- és biztonságérzetét növelő, javaikat védő beavatkozásra
is szükség van. A geomorfológiai adottságok miatt több településen is nagyon
komoly gondot, gyakori vis maior helyzetet eredményez a rossz vízelvezetés,
könnyen alakulnak ki kisebb-nagyobb villámárvizek, belvizek. Ezek elkerülése
érdekében
a
települési
vízelvezető
rendszerek
átalakítása,
felújítása
elengedhetetlen. Szintén problémaként jelentkeznek a települések elhanyagolt
zöldfelületei, parkjai, melyek megújításával újra üde színfoltjai lehetnek
környezetüknek, amelyek a lakók találkozási pontjaként szolgálnak, pihenésüket
segíti. Jelentős igény mutatkozik a sportlétesítmények kialakítására, megújítására,
melyek az egészséges életmód támogatásán túl a parkokhoz hasonlóan találkozási
pontként, közösségi térként szolgálnak. A leromlott településrészeken a komplex
rehabilitáció szükségessége is megmutatkozik, hiszen nem elégséges egy leszakadó
településrész műszaki infrastruktúráját megújítani, az ott található intézmények és
szolgáltatások fejlesztése, a lakosok felzárkóztatása is elengedhetetlen egy átfogó
fejlesztéshez. Az említett beavatkozások növelik a települések versenyképességét,
így befektetőbarát környezet alakulhat ki Tolna megye településein.
Az 5. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1 és 4.3
intézkedéséhez.

6. cél: Lakossági együttműködések, civil kezdeményezések elősegítése
A helyi identitás és a társadalom erősítése érdekében szükség van közösségi
programokra, ahol az emberek közösen vesznek részt. Az alulról jövő, civil
kezdeményezések ebben fontos szerepet játszhatnak. Az önkéntes tevékenység
erősödése az egymás iránti elkötelezettséget jelzi, mely az erős közösség ismérve,
és amelyre gazdasági fejlődés is alapozható. A társadalmi felzárkóztatás és
befogadás a helyi közösségek érdekeit szolgálja azok integrálódásával, és javítják a
munkaerő-kínálatot is.
A 6. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.2 és 5.3.
intézkedéséhez.
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A célrendszer integráltsága a következőképpen valósul meg: a megyei fejlesztési
koncepció elsődleges célja a lakosság megtartása a településeken. Ez több módon
érhető el, elsősorban munkahelyteremtéssel. Ez általában új vállalkozások, termelői
kapacitás megjelenését vagy turisztikai attrakciófejlesztést jelent a településen,
annak adottságaitól függően, amely nem képzelhető el a közlekedési kapcsolatok
fejlesztése nélkül. A nagyobb, megfelelő összeköttetésekkel rendelkező
településeken a közlekedésfejlesztésnek viszont elsősorban a kistelepülésekről
történő munkába járás kapcsán van jelentősége (pl. hivatásforgalmú kerékpárút). A
lakosság helyben tartásának másik jelentős eszköze az életfeltételek, a
közszolgáltatások és a helyi közösségi élet minőségének javítása, hiszen ezek
hiányában különösen megnő az elvándorlások száma. Reményeink szerint e célok
mentén, együttesen megvalósuló fejlesztésekkel életben tudjuk tartani a kisebb
településeket is, és egyben erősíteni tudjuk a nagyobb, központi szerepet betöltő
települések gazdasági funkcióját.

II.3. Az ITP célrendszerének kapcsolata a megyei fejlesztési
program céljaival
A megyei területfejlesztési program átfogó, specifikus, területi és horizontális célokat
fogalmaz meg. Így fontos, hogy az ITP célrendszere ezekhez igazodjon, ezek
megvalósulását szolgálja. A program átfogó, területi és horizontális céljaihoz az ITP
célrendszere egységesen igazodik, így azok megvalósulását az összes cél
együttesen szolgálja.
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Együttműködés

Kihíváskeresés

Fenntartható gazdaságés turizmusfejlesztés,
munkahelyteremtés

Értékteremtés

- Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyományokat,
potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. A három folyamat
összhangja kiemelt fontosságú.
- Egyensúlyba hozni a területi jellegzetességekkel kapcsolatos települési, térségi,
megyei törekvéseket.

ITP célrendszere

Program specifikus céljai

Közlekedésfejlesztés

Gazdaság – Növekvő
jövedelem,
foglalkoztatás

A környezeti
fenntarthatóság
elősegítése

Fenntarthatóság –
Élhető környezet

Egészségügyi, a
szociális és az oktatási
szolgáltatások
(közszolgáltatások)
színvonalának
növelése
Élhető települések

Köztevékenységek –
Javuló közviszonyok

Fejlesztések hasznos és hatékony intézményrendszerének kialakítása

A MEGYE NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉGE A TÁRSADALOM MINDEN
SZEGMENSÉGBEN JAVUL

Program átfogó, területi
és horizontális céljai

Lakossági
együttműködések, civil
kezdeményezések
elősegítése
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II. 4. Az ITP célrendszer és a TOP 1-5. prioritás intézkedéseinek
integráltsága

Fenntartható gazdaságés turizmusfejlesztés,
munkahelyteremtés

Közlekedésfejlesztés

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra
fejlesztése
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi
foglalkoztatási együttműködések (paktumok)
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

A környezeti
fenntarthatóság
elősegítése

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és
a megújuló energia-felhasználás arányának
növelése

Egészségügyi, a
szociális és az oktatási
szolgáltatások
(közszolgáltatások)
színvonalának
növelése

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Élhető települések

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó
településfejlesztés

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
4.2. A szociális alapszolgáltatások

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

Lakossági
együttműködések, civil
kezdeményezések
elősegítése

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
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II. 5. Földrajzi integráltság
Az ITP-n belül, az intézkedésenkénti forráskeretek további bontásának lehetőségével
két kivételtől eltekintve nem éltünk, így nem határozunk meg kiemelt beavatkozási
területeket. Célterületeknek tulajdonképpen a járásokat tekintjük (1. melléklet), így
ezeken belül törekszünk az integráltság megteremtésére.
Ezt elsősorban úgy kívánjuk elérni, hogy a beérkező önálló települési projektekből
fejlesztési csomagokat állítunk össze, folyamatosan egyeztetve az érintettekkel, így
nem alakulhat ki az a helyzet, hogy hasonló típusú fejlesztés, hasonló célcsoportra
alapozva megjelenik több, egymáshoz közeli településen is. Ez elsősorban a
gazdaságfejlesztési projektek esetében okozhat komoly problémát, ezért cél, hogy a
konkurencia helyett a szinergia hatásokat erősítsük. Igyekszünk a különböző
gazdaság-,
illetve
turizmusfejlesztési
projektek
egymásra
épülését,
összekapcsolódását megteremteni, mellyel elérhetjük a járáson belüli területi
integráltságot, és a projektek hosszú távú fenntarthatóságát.
Ugyan kiemelt fejlesztési célterületet az intézkedések nagy többségénél nem
választottunk ki, de a TOP 5.2. intézkedés esetében két célterületet – két járást –
határoztunk meg, amelyek számára az intézkedés teljes megyei forráskerete
rendelkezésre áll. E két terület a Tamási és a Dombóvári járás. Ennek oka, hogy a
Tamási járás a megyén belül mind gazdasági, mind társadalmi szempontból
kiemelten hátrányos helyzetű, a Dombóvári járás pedig hátrányos helyzetű.
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Tamási járás

Dombóvári
járás

A TOP 5.2. intézkedés kiemelt Tolna megyei célterületei

II.6. Integráltság a megyei jogú város fejlesztési elképzeléseivel
A megyei jogú város – Szekszárd – tervezési szempontból elkülönül a megye többi
területétől, de mint a megye része, elengedhetetlen összhangot teremteni a
szekszárdi fejlesztési elképzelések és a megyei célok között. Szekszárd MJV ennek
megfelelően olyan projekteket tervez, melyek igazodnak a megyei területfejlesztési
dokumentumokhoz. Ezek között is van néhány, melyek túlmutatnak a város határán,
így szükséges a megye és a megyei jogú város szoros együttműködése ezek
kidolgozása és megvalósítása során, a minél nagyobb gazdasági fejlődés elérésének
érdekében.
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Együttműködést igénylő fejlesztési tervek:
1. Sió projekt
A Sió csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztése Tolna megye egyik
kiemelt projektje, a csatorna vízügyi rendezése országos koncepció része. A Sió
érinti Szekszárd közigazgatási határát, keresztülhalad a Gemenci erdőn, és ennek
területén torkollik a Dunába. A Gemenci erdővel kapcsolatos fejlesztés szerepel
Szekszárd város tervei között, így a két projekt is szorosan összekapcsolódik.
A Sió-projekt a megye nagy részén átívelő, komplex fejlesztés, mely végpontja, a
Duna előtt érinti Szekszárdot, ahol a városközpont, a borvidék, valamint a Gemenc
jelenthet igen vonzó látnivalót és programlehetőségeket a turisták számára. A projekt
kidolgozása és megvalósítása során folyamatos együttműködés szükséges a
kapcsolódási pontok tisztázása érdekében, illetve a finanszírozás megosztása
tekintetében.
2. Gemenc fejlesztése
Szekszárd városa a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal közösen tervez a Gemenci
erdőben különböző turisztikai fejlesztéseket. Elsősorban a korábban megépült
infrastruktúrára alapozva hoznának létre szabadidőközpontot, szálláshelyet és
idegenforgalmi létesítményt. Továbbá a kisvasút vonalát meghosszabbítani tervezik
a szekszárdi pályaudvarig. Mivel a Gemenci erdő a megye több települését érinti, és
ez a fejlesztési csomag szorosan kapcsolódik a Sió-projekthez, így szükséges mind
a várossal, mind a nemzeti parkkal a folyamatos kapcsolattartás és együttműködés,
projektfejlesztés.
3. Kerékpárút-hálózat fejlesztése
A megye, így a Szekszárdi járás több települése is tervez bicikliút-fejlesztést, építést
az elkövetkezendő pár évben. Azonban a területi integráció szempontjából is
lényeges, hogy ezek az utak ne egymással párhuzamosan, esetleg egymáshoz nem
kapcsolódóan épüljenek, hanem egy gazdasági vagy turisztikai szempontból jól
kihasználható hálózatot alkossanak. Többek között Szekszárd városa is tervez a
település határain túl nyúló kerékpárút-fejlesztést, elsősorban a munkába járás
megkönnyítése, valamint a turisztikai attrakciók alternatív megközelítése céljából. E
fejlesztések tekintetében a megyének fontos koordináló szerepet kell betöltenie a
város és a környező települések között.
A megyei koncepcióval összhangban tervezett szekszárdi fejlesztési irányok
1. A felsőoktatás és a felnőttképzés reformja, új, az igényekre alapozott képzési
rendszer kidolgozása valamint a K+F+I fejlesztése
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2. A mezőgazdasági termelésre alapozott turisztikai, feldolgozóipari és logisztikai
fejlesztések
3. Az atomerőmű bővítésére való felkészülést szolgáló fejlesztések
4. Az ipari infrastruktúra, valamint a hagyományokkal rendelkező ipari ágazatok
fejlesztése

II.7. Integráltság a szomszédos megyék fejlesztési irányaival
A Tolna megyével szomszédos Baranyával, Bács-Kiskunnal, Fejérrel és Somoggyal
való együttműködésnek hosszú időre visszanyúló hagyománya van, mely
természetesen elsősorban a megyehatáron fekvő térségekben érződik, de gyakran
azon túlmutatnak. A települések egymás közötti kapcsolatteremtésének egyik módja
a közlekedés. A megyehatárokat keresztező alsóbbrendű utak fejlesztése megyei
kompetenciába tartozik, azonban a főközlekedési vonalak fejlesztése országos
döntéseket
igényel.
Függetlenül
a
közlekedési
hálózatban
betöltött
hierarchiaszintjüktől, a megyehatáron áthaladó vonalaknak mindenképpen a területi
kohéziót és a térségi elérhetőséget kell erősíteniük, hiszen a fejlesztések hatásai
nem állnak meg a közigazgatási egységek határain, így a tömegközlekedés
szervezésében is tekintettel kell lenni a területi kohézióra.
A szociális ellátórendszer, közintézmények fejlesztései megyehatáron túli települések
igényeit szolgálhatják, akárcsak a gazdaságfejlesztési beavatkozások, melyek
összehangolása feltétlenül szükséges. Különös feladatot jelent az atomerőmű
bővítése, az arra való felkészülés az egész ország, így a környező megyék számára
is komoly kihívást jelent. Emellett több megyét érint a Sió vízrendezése és az erre
alapozott területfejlesztési beavatkozások, melyekkel kapcsolatban folyamatos
egyeztetések zajlanak a területi szereplők között. Bács-Kiskun megyével közös
fejlesztési elképzelés a paksi Duna-híd megépítése. Több megyén is átnyúló
elképzelésként fogalmazódott meg a Siófok – Tamási – Dombóvár – Sásd –
Magyarhertelend – Orfű – Pécs – Harkány – Eszék kerékpárút megépítése.
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III. Az ITP forrásallokációja
A megyei forrásallokáció a TOP országos forrásallokáció leképezése. Ugyan
lehetőség van a források átcsoportosítására azonos prioritástengelyen belüli
intézkedések között, azonban a TOP utolsó, elfogadott változata szerint minden
intézkedésen belül erős lehatárolást kell tenni a kedvezményezett település
lakosságszáma szerint. Amennyiben ezt az országos irányt megyei szintre is le kell
képezni, úgy az egész projektlistát újra kellene gondolni, és teljesen új
forrásallokációt alkalmazni. Azonban amíg a 272/2014 (11. 5.) Korm. rendelet
végleges változata nem születik meg, addig ilyen módosításokat a megyei
önkormányzat nem tesz, hanem az országos forrásallokációt alkalmazza megyei
szinten is. Továbbá Tolna megye esetében minden egyes prioritás kapcsán
elmondható, hogy többszörös forrásigény jelentkezik az adott intézkedésekre, így a
jelenlegi forráselosztást a projektek benyújtása, azaz a ténylegesen jelentkező
igények esetében az első év elteltével szükség esetén módosítanánk.
A forrásokat szinte az összes intézkedés tekintetében nyitva hagytuk minden
projektgazda számára, nem emeltünk ki földrajzi célterületeket vagy
kedvezményezetti csoportokat, kivéve egy prioritástengely esetében. Az 5.1.
intézkedés esetében a forrás 50%-át nyitva hagynánk mindenki számára, azonban a
másik 50%-át kizárólag azok a kedvezményezettek használhatnánk fel, akik az 1.1.
intézkedés keretében valósítanak meg fejlesztést. Az 5.2. esetében két földrajzi
célterületre korlátoztuk a kedvezményezettek körét, a Tamási (LHH) és a Dombóvári
járás területére. Azért döntöttünk így, mert e két járás mind gazdaságilag, mind
humán erőforrás kapacitás szempontjából messze elmarad a megye többi járásától,
Dél-Dunántúl belső perifériájához tartozik. A 4.3 intézkedés esetében a
kedvezményezetti kört a Tolna megyei városokra szűkítettük le, hiszen csak itt
indokolt a leromlott városi területek rehabilitációja.
A fejlesztések többségét, különösen a gazdaságfejlesztési jellegű projektek esetében
integrált módon, projektcsomagokat létrehozva kívánjuk megvalósítani, melyek
jellemzően egy-egy város köré csoportosulnának, és a fejlesztési csomag
húzóprojektjére
kapcsolódnának
rá
a
kisebb
települések
fejlesztései.
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TOP
Prioritás/Intézkedés
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás
elősegítésére
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével

3 944 266 342,00

2 460 237 961

3 944 266 342

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

projekt-ötletek
támogatás-igénye az
allokált keret arányában

2 126 154 836

1 763 425 083

2 460 237 961

3 944 266 342

10 294 084 222

IH javaslat

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

IH javaslat aránya az
eredeti allokációhoz
képest

Tolna Megye

114 353 858 889,13

2 460 237 961,00

1 763 425 083

100,00%

projekt-ötletek támogatás-igénye
teljes költség alapon

114,35
71 328 272 542,8

1 763 425 083,00

2 126 154 836

becsült allokált keret

71,33
51 125 975 183,05

2 126 154 836,00

megyei forrás összesen (Ft)

51,13
61 642 391 511,52

5 097 368 045,0

TOP 6.0 változat teljes
(EU+hazai) forrása
(Millió Ft)

61,64

147 785 077 591,03

100,00%

100,00%

100,00%

2 596 392 100

6 932 352 787

5 097 368 045

5 097 368 045

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

741 905 233

100,00%

100,00%

100,00%

589 436 250

741 905 233

2 130 526 668

100,0000%

100,0000%

100,0000%

6 932 352 787

741 905 233,00

589 436 250

6 932 352 787,00

5 097 368 045

100,00%

4 335 960 687

5 097 368 045

2 596 392 100

100,00%

5 097 368 045,0

2 596 392 100,0

4 335 960 687

10 294 084 222

147,79

147 785 077 591,025

75 275 711 663,11

4 335 960 687,00

298 450 498 126,51 10 294 084 222,00

147,785

200 985 740 759,32
75,28

125 710 029 096,21

21 509 634 221,05

589 436 250,00

100,0000%

2 130 526 668
21,51

17 089 188 171,15

799 185 185

2 130 526 668,00

17,09

100,00%

100,0000%

799 185 185

3 093 617 576

100,0000%

799 185 185,00

100,00%

2 285 810 276

100,0000%

23 170 319 127,17

100,00%

297 397 300

23,17

2 285 810 276

100,00%

3 093 617 576
2 285 810 276,00

297 397 300

3 093 617 576,00
66 271 190 399,31

297 397 300,00

100,0000%

89 691 485 553,85
66,27

8 622 269 860,41

510 410 000

61 769 141 519,38

125,71

298,45

200,99

61,77

89,69

8,62

100,00%

100,0000%

510 410 000

27 547 949 298

510 410 000,00

100,00%

14 798 025 294,13

27 547 949 298

14,80

27 547 949 298,00
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2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó
településfejlesztés
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés
kiemelten a városi területeken
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a
megújuló energia-felhasználás arányának növelése
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a
társadalmi együttműködés erősítése
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi
foglalkoztatási együttműködések (paktumok)
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

Összesen
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TOP Intézkedés
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a
foglalkoztatás elősegítésére

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

Releváns output indikátorok

CO01 Termelő beruházás: Támogatásban
részesülő vállalkozások száma, vállalkozások
CO02 Termelő beruházás: Vissza nem térítendő
támogatásban részesülő vállalkozások száma,
vállalkozások
CO04 Termelő beruházás: A nem pénzügyi
támogatásban részesülő vállalkozások száma,
vállalkozások
CO22 Talajrehabilitáció: A rehabilitált talaj
összkiterjedése, ha
PO01 A fejlesztett vagy újonnan létesített
iparterületek és ipari parkok területe, ha
CO09
Fenntartható
idegenforgalom:
A
természeti és a kulturális örökségnek, illetve
látványosságnak
minősülő
támogatott
helyszíneken
tett
látogatások
várható
számának növekedése, látogatás/év
CO14 Közutak: A felújított vagy korszerűsített
utak teljes hossza, km

Tolna megye
Vállalás eltérése a
forrásarányos céltól (%)

IH észrevétel/javaslat

100,01%

0,00

Új IH indikátor
Tervezői észrevétel,
célérték-javaslat
indoklás

282,49

100,00%

275,96

Területi szereplő vállalása

282,47

6,52

100,00%

0,00

Forrásarányos
célérték

8 189

6,52

275,96

100,00%

0,00

Országos célérték

189

275,95

17,39

100,00%

100,00%

8 000

17,39

47,36

11 000

340

431,18

379,44

11,73

68,99

431,19

379,45

11,73

38 495,67

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

508,80

0,00

431,19

379,45

0,00

0,00

282,49

504

47,36

Ez az indikátor összegzi
az E27, E28 cellákat és az
összeget rögzíti.

1 373

12 500

68,99

508,80

50637,68

48119,59

5 795,56

50 642,10

48 123,79

100,01%

100,01%

100,01%

100,01%

42776,70

5795,56

50642,10

48123,79

38495,67

2 000

508,79

1 116 000

14 750

1 468 000

5795,05

42 776,70

100,01%

168 000

42772,97

1 395 000

1 240 000

19249,52

0,00

100,01%
100,00%

19 249,52
0,66

19247,84
0,66

558 000
19

57

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés
PO21: Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek száma
(beleértve a családi napköziket)
PO20 Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek

CO38 Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek, m2

PO27 Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

elhelyezését biztosító férőhelyek száma

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség elhelyezését biztosító férőhelyek száma
javítása családbarát, munkába állást segítő
(beleértve a családi napköziket)
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével PO03 Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó
településfejlesztés

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó
településfejlesztés

PO05 Megújult vagy újonnan kialakított
zöldfelület nagysága, m2
CO39 Városfejlesztés: Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek,
m2
CO37 Városfejlesztés: Integrált városfejlesztési
stratégiákba bevont területek lakossága,
személyek
PO04
Belés
csapadék-vízvédelmi
létesítmények hossza, m
CO22 Talajrehabilitáció: A rehabilitált talaj
összkiterjedése, ha
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3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra
való áttérés kiemelten a városi területeken
PO06 Kialakított kerékpárosbarát települések
vagy településrészek száma, db
PO09
Kialakított
kerékpárforgalmi
létesítmények hossza, km
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
PO07
Közlekedésbiztonsági
fejlesztést
megvalósított települések száma, db
PO08 Kialakított új, forgalomcsillapított
övezetek száma, db
CO32 Energiahatékonyság: A középületek éves
primerenergia-felhasználásának csökkenése,
kWh/év
CO30
Megújuló
energiaforrások:
A
megújulóenergia-termelés további kapacitása,
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és MW
CO34 Üvegházhatást okozó gázok csökkentése:
a megújuló energia-felhasználás arányának
az üvegházhatású gázok becsült éves
növelése
csökkenése, CO2 egyenérték tonnában
PO26 A megújuló energiaforrásból előállított
energiamennyiség, PJ/év
PO24 Energiahatékonysági fejlesztések által
elért primer energia felhasználás-csökkenés,
PJ/év

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és
a társadalmi együttműködés erősítése
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23,66

0,72
23,66

0,72

100,00%

100,00%

0,00

0,00

100,00%

686

0,00

0,00
100,00%

868526,64

100,00%
1

100,00%

0,00

2,76

868 526,64

100,00%

12980,89

2,76

11,38

100,00%

0,00

80

12 980,89

100,00%

0,00

1

0,11

100,00%

29

0,11

0,02

329,861

376 318,77

12980,86

11,38

868524,61

3,12

0,02

25 178 763,14

0,63

925

21,28

31,91

8,42

21,28

31,91

12 764,0

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,01%

0,00

40,01

8,42

0,00

0,00

12764,00

100,00%

617

8,42

40,01

100,00%

0,00

12762,9

244

40,01

310,45

100,00%

0,00

133 000

106 800

42 900

4587,75

3683,99

1479,81

4 587,75

3 683,99

1 479,81

100,00%

100,00%

100,00%

4587,75

3683,99

1479,81

58

370 000

1 160

310,45

4 794,71

100,00%

0,00

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése

9 000

4794,71

9 209,99

100,00%

CO36
Egészségügy:
Jobb
egészségügyi
szolgáltatásokban
részesülő
lakosság,
személyek
PO10 Fejlesztéssel érintett egészségügyi
alapellátást nyújtó szolgálatok (benne:
háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi,
védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti
ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma
PO11 Újonnan épített vagy felújított rendelők,
tanácsadók száma, db

139 000

9209,99

53 949,14

PO12 A fejlesztés révén létrejövő, megújuló
szociális alapszolgáltatások száma, db

CO38 Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek, m2

267 000

53949,14

CO40
Városfejlesztés:
Helyreállított
lakóegységek városi területeken, lakóegység
CO39 Városfejlesztés: Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek,
m2

PO18 Szociális célú városrehabilitációval
érintett akcióterületen élő lakosság száma (fő)

1 564 000

PO25 A foglalkoztatási paktumok keretében
munkaerőpiaci
programokban résztvevők
száma, fő
PO22
Szociális
városrehabilitációs
programmal elért hátrányos helyzetű lakosság
száma
PO17 A helyi társadalmi akciókba bevonás
érdekében elért hátrányos helyzetű személyek
száma

100,00%

CO37 Városfejlesztés: Integrált városfejlesztési
stratégiákba bevont területek lakossága,
személyek

4.2. A szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi
együttműködés
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és
helyi foglalkoztatási együttműködések
(paktumok)
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
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Prioritás

1. Térségi gazdasági
környezet fejlesztése
a foglalkoztatás
elősegítésére

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése
nincs eltérés

nincs eltérés

Intézkedések

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
nincs eltérés

Eltérés
magyarázata

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások nincs eltérés
fejlesztésével

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló
energia-felhasználás arányának növelése

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

nincs eltérés

nincs eltérés

nincs eltérés

nincs eltérés

nincs eltérés

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés nincs eltérés

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási
nincs eltérés
együttműködések (paktumok)

nincs eltérés

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
nincs eltérés
komplex programok
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

TOP prioritások

TOP prioritások
intézkedései

Forrást biztosító
Strukturális Alap
megnevezése
TOP prioritások közötti
forrásmegosztás (Mrd
Ft)

Prioritások
közötti
forrásmegosztás
% megoszlása

1.1. Helyi gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése

ERFA

1.2. Társadalmi és
környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

4.1. Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése

ERFA

4.2. A szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése

ERFA

4.3. Leromlott
városi területek
rehabilitációja

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a
társadalmi együttműködés erősítése

3.2. Önkormányzatok
energiahatékonyságá
nak és a megújuló
energia-felhasználás
arányának növelése

ERFA

3. Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra való áttérés kiemelten a
városi területeken

3.1. Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés

ERFA

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

2.1. Gazdaságélénkítő
és népességmegtartó
településfejlesztés

ERFA

61,769

ERFA

200,986

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi
együttműködés

Ellenőrzés

14,798

nem
értelmezhető

798,682

ESZA

5.1.
5.2. A társadalmi
Foglalkoztatás5.3. Helyi
együttműködés
növelést célzó
erősítését szolgáló
közösségi
megyei és helyi
helyi szintű
programok
foglalkoztatási
komplex
megvalósítása
együttműködések
programok
(paktumok)

ESZA

798,682

8,622

16,50%

27,548

ESZA

89,691

66,271

9,61%

0,510

nem
értelmezhető

ERFA

147,785

100,00%

23,170

73,89%

0,297

16,50%

0,112

17,089

37,51%

2,286

9,61%

0,077

21,510

27,67%

0,799

73,89%

ERFA

1.4. A foglalkoztatás
segítése és az
1.3. A
életminőség javítása
gazdaságfejlesztést
családbarát, munkába
és a munkaerő
mobilitás ösztönzését
állást segítő
szolgáló
intézmények,
közlekedésfejlesztés
közszolgáltatások
fejlesztésével

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

ERFA

298,450

0,252

125,710

34,82%

0,589

37,51%

0,185

75,276

62,55%

0,742

27,67%

0,374

147,785

37,45%

4,336

34,82%

0,510

27,5479493

61,642

100,00%

2,596

62,55%

0,297

3,094

51,126

20,65%

5,097

37,45%

2,286

2,131

71,328

17,13%

2,126

100,00%

0,799

6,932

114,354

23,90%

1,763

20,65%

0,589

5,097

Az egyes TOP
prioritásokon belüli
intézkedések közötti
forrásmegoszlás (Mrd
Ft)

38,32%

2,460

17,13%

0,742

10,294

Az egyes TOP
prioritásokon belül
az intézkedések
közötti
forrásmegoszlás (%)

3,944

23,90%

4,336

A megye
forráskeretének
megoszlása TOP
prioritások között (Mrd
Ft)

A megye TOP
forráskeretének
megoszása
prioritásonként és
intézedésenként a TOP
belső arányok szerint
(Mrd Ft)

38,32%

2,596
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2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés
3. Alacsony széndioxid
kibocsátású
gazdaságra való
áttérés kiemelten a
városi területeken
4. A helyi közösségi
szolgáltatások
fejlesztése és a
társadalmi
együttműködés
erősítése
5. Megyei és helyi
emberi erőforrás
fejlesztések,
foglalkoztatás
ösztönzés és
társadalmi
együttműködés

Az egyes TOP
prioritásokon belül
az intézkedések
közötti saját
igényeken alapuló
forrásmegoszlás (%)

5,097

27,5479493
27,5479493

27,5479493

2,126

100,00%

3,093617575
3,093617575

1,763

100,00%

2,130526667
2,130526667

2,460

100,00%
6,932352788
6,932352788

3,944

100,00%

100,00%
5,097368045
5,097368045

Az egyes TOP
prioritásokon belül az
intézkedések közötti
saját igényeken
alapuló
forrásmegoszlás (Mrd
Ft)

Ellenőrzés

10,29408422
10,29408422

22

23
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1.1. Helyi gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése

38,32%

38,32%

TOP prioritások
intézkedései

TOP szerint

Saját igények szerint

23,90%

23,90%

1.2. Társadalmi és
környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

17,13%

17,13%

20,65%

20,65%

1.4. A foglalkoztatás
segítése és az
1.3. A
életminőség javítása
gazdaságfejlesztést
családbarát, munkába
és a munkaerő
mobilitás ösztönzését
állást segítő
szolgáló
intézmények,
közlekedésfejlesztés
közszolgáltatások
fejlesztésével

100,00%

100,00%

2.1. Gazdaságélénkítő
és népességmegtartó
településfejlesztés

37,45%

37,45%

3.1. Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés

62,55%

62,55%

3.2. Önkormányzatok
energiahatékonyságá
nak és a megújuló
energia-felhasználás
arányának növelése

34,82%

34,82%

4.1. Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése

27,67%

27,67%

4.2. A szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése

37,51%

37,51%

4.3. Leromlott
városi területek
rehabilitációja

73,89%

73,89%

9,61%

9,61%

16,50%

16,50%

5.1.
5.2. A társadalmi
Foglalkoztatás5.3. Helyi
együttműködés
növelést célzó
erősítését szolgáló
közösségi
megyei és helyi
helyi szintű
programok
foglalkoztatási
komplex
megvalósítása
együttműködések
programok
(paktumok)

1. Prioritástengely

1.1. Helyi
gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése

1.2. Társadalmi és
környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

1.3. A
gazdaságfejleszté
st és a munkaerő
mobilitás
ösztönzését
szolgáló
közlekedésfejlesz
tés

1.4. A foglalkoztatás
segítése és az
életminőség javítása
családbarát, munkába
állást segítő
intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztésével

Földrajzi célterület

0%

0%

0%

0%

Fejlesztési cél

0%

0%

0%

0%

Kedvezményezetti
csoport

0%

0%

0%

0%

Minden megyén belüli
jogosult számára
pályázható

100%

100%

100%

100%

1. Térségi
gazdasági
környezet
fejlesztése a
foglalkoztatás
elősegítésére

Forráskeret
felhasználási módok

Ellenőrzés

100,00%

Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (1 munkalap adatai)

100,00%

2,460

1.1. Helyi gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése

1.2. Társadalmi és
környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

Földrajzi célterület

0

0

0

0

0

Fejlesztési cél

0

0

0

0

0

Kedvezményezetti
csoport

0

0

0

0

0

Minden megyén
belüli jogosult
számára pályázható

3,944266342

2,460237961

1,763425083

2,126154836

10,29408422

Ellenőrzés:

3,944266342

2,460237961

1,763

100,00%

3,944

1. Térségi
gazdasági
környezet
fejlesztése a
foglalkoztatás
elősegítésére

Forráskeret
felhasználási
módok

100,00%

2,126

1.3. A
1.4. A foglalkoztatás
segítése és az
gazdaságfejlesztést
és a munkaerő
életminőség javítása
mobilitás
családbarát, munkába
ösztönzését
állást segítő
szolgáló
intézmények,
közlekedésfejleszté
közszolgáltatások
s
fejlesztésével

1,763425083

2,126154836

10,294

Ellenőrzés

10,29408422

24
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2. Prioritástengely
2.1.
Gazdaságélénkítő
és
népességmegtartó
településfejlesztés

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

Földrajzi célterület

Fejlesztési cél
Forráskeret
felhasználási módok

Kedvezményezetti
csoport

0%

Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (1 munkalap adatai)
2.
Vállalkozásbarát,
népességm egtar
tó
településfejleszt
és

5,097368045
2.1.
Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés

Földrajzi célterület

0,000

Fejlesztési cél

0,000

Kedvezményezetti
csoport

0,000

Minden megyén
belüli jogosult
számára pályázható

5,097

0%
Forráskeret
felhasználási
módok

0%

Minden megyén belüli
jogosult számára
pályázható

100%

Ellenőrzés

100%

Elenőrzés

5,097

25
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3. Prioritástengely
3. Alacsony
széndioxid
kibocsátású
gazdaságra való
áttérés kiemelten a
városi területeken

3.2.
3.1. Fenntartható
Önkormányzatok
települési
energiahatékonyság
közlekedésának és a megújuló
fejlesztés
energia-felhasználás
arányának növelése

Földrajzi célterület
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Fejlesztési cél
Forráskeret
felhasználási módok
Kedvezményezetti
csoport
Minden megyén belüli
jogosult számára
pályázható
Ellenőrzés

100,00%

100,00%

26
63

Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (1 munkalap adatai)
3. Alacsony
széndioxid
kibocsátású
gazdaságra
való áttérés
kiemelten a
városi
területeken

Forráskeret
felhasználási
módok

2,596392101

4,335960688

3.2.
Önkormányzatok
3.1. Fenntartható
energiahatékonyság
települési közlekedésának és a megújuló
fejlesztés
energia-felhasználás
arányának növelése

6,932352788

Ellenőrzés

Földrajzi célterület

0

0

0

Fejlesztési cél

0

0

0

Kedvezményezetti
csoport

0

0

0

Minden megyén
belüli jogosult
számára pályázható

2,596392101

4,335960688

6,932352788

Ellenőrzés:

2,596392101

4,335960688

6,932352788

27
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4. Prioritástengely
4. A helyi közösségi
szolgáltatások
fejlesztése és a
társadalmi
együttműködés
erősítése

Forráskeret
felhasználási módok

4.1.
4.2. A szociális
Egészségügyi alapszolgáltatások 4.3. Leromlott
infrastruktúrájának városi területek
alapellátás
bővítése,
rehabilitációja
infrastrukturális
fejlesztése
fejlesztése

Földrajzi célterület

0,00%

0,00%

0,00%

Fejlesztési cél

0,00%

0,00%

0,00%

Kedvezményezetti
csoport

0,00%

0,00%

100,00%

Minden megyén belüli
jogosult számára
pályázható

100,00%

100,00%

0,00%

Ellenőrzés

100,00%

100,00%

100,00%

0,741905233

0,58943625

Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (1 munkalap adatai)
4. A helyi
közösségi
szolgáltatások
fejlesztése és a
társadalmi
együttműködés
erősítése

Forráskeret
felhasználási
módok

4.2. A szociális
4.1. Egészségügyi
alapszolgáltatások
alapellátás
infrastruktúrájának
infrastrukturális
bővítése,
fejlesztése
fejlesztése

0,799185185

2,130526667

4.3. Leromlott
városi területek
rehabilitációja

Ellenőrzés

Földrajzi célterület

0

0

0

0

Fejlesztési cél

0

0

0

0

Kedvezményezetti
csoport

0

0

0,799185185

0,799185185

Minden megyén
belüli jogosult
számára pályázható

0,741905233

0,58943625

0

1,331341482

0,741905233

0,58943625

0,799185185

2,130526667

Ellenőrzés:

28
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5. Prioritástengely
Ugyan kiemelt fejlesztési célterületet az intézkedések nagy többségénél nem
választottunk ki, a TOP 5.1. intézkedésnél a forrás felét azon projektgazdák számára
különítenénk el, akik az 1.1. intézkedésbe illeszthető fejlesztés megvalósításához
kapcsolódóan az 5.1. intézkedéshez tartozó kiegészítő fejlesztést kívánnak
megvalósítani. A forrás másik felét nyitva hagynánk mindenki számára. Az 5.2.
intézkedés esetében két célterületet – két járást – határoztunk meg, amelyek
számára az intézkedés teljes megyei forráskerete rendelkezésre áll. E két terület a
Tamási és a Dombóvári járás. Ennek oka, hogy e két járás a megyén belül mind
gazdasági, mind társadalmi szempontból kiemelten hátrányos helyzetű.

5.1.
5.2. A társadalmi
Foglalkoztatásegyüttműködés
növelést célzó
erősítését szolgáló
megyei és helyi
helyi szintű
foglalkoztatási
komplex
együttműködések
(paktumok)
programok

5. Megyei és helyi
emberi erőforrás
fejlesztések,
foglalkoztatásösztönzés és
társadalmi
együttműködés

5.3. Helyi
közösségi
programok
megvalósítása

Földrajzi célterület
0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50,00%

0,00%

0,00%

50,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Fejlesztési cél
Forráskeret
felhasználási módok

Kedvezményezetti
csoport
Minden, megyén belüli
jogosult számára
pályázható
Ellenőrzés

29
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Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (1 munkalap adatai)
5. Megyei és
helyi emberi
erőforrás
fejlesztések,
foglalkoztatásösztönzés és
társadalmi
együttműködés

Forráskeret
felhasználási
módok

2,285810276

0,297397299

5.1. Foglalkoztatás5.2. A társ ada l mi
növelést célzó megyei
e gyüttműködé s
és helyi foglalkoztatási e rősítésé t s zol gá l ó
hel yi szi ntű komple x
együttműködések
programok
(paktumok)

0,51041

3,093617575

5.3. Helyi közösségi
programok
megvalósítása

Ellenőrzés

Földrajzi célterület

0

0,297397299

0

0,297397299

Fejlesztési cél

0

0

0

0

Kedvezményezetti
csoport

1,142905138

0

0

1,142905138

Minden, megyén
belüli jogosult
számára pályázható

1,142905138

0

0,51041

1,653315138

Ellenőrzés:

2,285810276

0,297397299

0,51041

3,093617575

30
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IV.

TOP
prioritás/egyedi
célkitűzés

Kimeneti
indikátor neve

TOP (2018as)
A megye
célértékhez
által vállalt
Célértéke
való
Mértékegysége célérték ITP
(2018)
hozzájárulás
(2018) - ahol
mértéke
releváns
(%) - ahol
releváns

TOP
Célértéke
(2023)

1. Térségi
gazdasági
környezet
fejlesztése a
foglalkoztatás
elősegítésére
1.A

1.C

1.D

A fejlesztett vagy
újonnan létesített
iparterületek és
ipari parkok
területe
A felújított vagy
korszerűsített utak
teljes hossza
Fejlesztett, 0-3
éves gyermekek
elhelyezését
biztosító
férőhelyek száma

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott
terek

3.B

Kialakított
kerékpárforgalmi
létesítmények
hossza
Üvegházhatású
gázok becsült
éves csökkenése

47,36

47,36

Nincs eltérés!

1,76

3,45%

11,73

11,73

11,73

Nincs eltérés!

3,45%

2,13

3,45%

431,25

431,25

432,00

Nincs érdemi eltérés!

5,10

3,45%

5,10

3,45%

147,79

5,10

3,45%

5,10

3,45%

48116,01

48116,01

48123,79

Nincs érdemi eltérés!

200,99

6,93

3,45%

6,93

3,45%

1373

km

2,35

3,46%

68

340

51,13

1,76

3,45%

db

87

3,48%

2500

12500

61,64

2,13

147,79

9630,2

3,45%

279000

1395000

km

tonna CO2
egyenérték

3,45%

8,28

3,45%

240

686

3,45%

3,45%

23,66

23,66

1300

3,45%

37631,877

376318,77

3,45%

3,45%

12979,90

12979,90

3,45%

31,91

61,77

4.A

db

7

3,78%

185

925

4.B

Helyreállított
lakóegységek
városi területeken

lakóegység

8

3,45%

232

1160

5. Megyei és helyi
emberi erőforrás
fejlesztések,
foglalkoztatásösztönzés és
társadalmi
együttműködés

fő

3,45%

47,36

275

m2

10,29

296

3,45%

8580

42900

Eltérések magyarázata

3,45%

3,45%

Fejlesztéssel
érintett
egészségügyi
alapellátást nyújtó
szolgálatok
(benne: háziorvos,
házi
gyermekorvos,
fogorvosi, védőnői
szolgálat és
kapcsolódó
ügyeleti ellátás,
iskolaegészségügyi
ellátás) száma

5.A

3,45%

9,49

4. A helyi közösségi
szolgáltatások
fejlesztése és a
társadalmi
együttműködés
erősítése

A foglalkoztatási
paktumok
keretében
munkaerőpiaci
programokban
résztvevők száma

10,29

ha

3. Alacsony
széndioxid
kibocsátású
gazdaságra való
áttérés kiemelten
a városi
területeken
3.A

Arány a
A megye
A megye választott
megye
A megye
A megye
TOP megyei
aránya a TOP
intézkedésenkénti
intézkedéTOP forráskeretösszege
szintű
A megye
forráskeret
intézkedésekre
forráskeretei
senkénti
arányos
indikátorvállalása
prioritásonként és prioritásonként és intézkedésre eső választott
választott indkátorértékek alapján számított
eső teljes
intézkedésenként intézkedésenként
forráskerete
indikátorértékei
forráskeretei
keretösszegből
alapján

298,45

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

2.A

Az ITP indikátorvállalásai

2,13

3,45%

2,13

3,45%

23,66

Nincs eltérés!

12980,89

Nincs érdemi eltérés!

31,91

32,00

Nincs érdemi eltérés!

40,05

40,05

41,00

Nincs érdemi eltérés!

1479,70

1479,70

1480,00

Nincs érdemi eltérés!

3,45%

23,17

0,80

3,45%

0,80

3,45%

86,89

3,09

3,45%

3,09

3,45%

66,27

2,29

3,45%

2,29

3,45%

31
68

V. Az ITP ütemezése

ÜTEMEZÉS
Megye neve:
Megye ITP neve:
Megye forráskeret
(Mrd Ft):

Prioritás

Tolna megye
Tolna Megyei Integrált Területi Program 2.0

27,5479493

Intékedések
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó
településfejlesztés

Minden adat
automatikusan megjelenik
az 1 és 2. munkalapról
intézkedésre eső összeg
3,944

2,460

1,763

2,126

5,097

2,596

4,336
0,742

0,589

0,799

2,286

0,297

0,510

1né

2.né

2015

3.né

0,66648

0,55173

0,7708

1,23511

4.né

0,16445

1,97095

0,1345

0,11173

0,1558

0,24986

1né

0,361375

0,216375

0,424875

0,177125

0,147

0,205

0,32875

2.né

0,061875

0,361375

0,216375

0,424875

0,177125

0,147

0,205

0,32875

3.né

0,061875

0,361375

0,216375

0,424875

0,177125

0,147

0,205

0,32875

4.né

0,10891

0,63603

0,38082

0,69683

0,31173

0,25873

0,3608

0,57861

1 fé

0,12375

0,72275

0,43275

0,84875

0,35425

0,294

0,41

0,6575

2.fé

0,03537

0,04451

0,26016

0,15578

0,30584

0,12757

0,10581

0,14761

0,23666

1 fé

2018

0,4

0,27466

0,061875

0,09825

2017

1,35828

0,04704

0,08646

2016

0,23216

0,049125

0,1812

0,049125

0,13325

0,13715

0,049125

0,10927

0,1905

0,03734

0,066625

0,1905

0,18421

0,30865

0,1905

0,20062

0,01784

0,12193

0,085

1,45543

0,06969

0,198

0,085

0,08116

0,06969

2.fé

1 fé

2019

2.fé

1 fé

2020

2.fé

1 fé

2021

2.fé

1 fé

2022

2.fé

1 fé

2023

2.fé

69

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból
1. Térségi gazdasági
fenntartható turizmusfejlesztés
környezet fejlesztése a
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
foglalkoztatás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
elősegítésére

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi
foglalkoztatási együttműködések (paktumok)

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése

3. Alacsony széndioxid 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
kibocsátású gazdaságra
való áttérés kiemelten a 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a
városi területeken
megújuló energia-felhasználás arányának növelése
4. A helyi közösségi
szolgáltatások
fejlesztése és a
társadalmi
együttműködés
erősítése

5. Megyei és helyi
emberi erőforrás
fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés
és társadalmi
együttműködés

27,548

32

Mellékletek

Dunaföldvár
Simontornya

Tamási járás
Paksi
járás

Tamási

Paks

Gyönk

Dombóvári
járás

Tolnai
járás
Tolna

Dombóvár

Bonyhádi
járás

Szekszárd

Bonyhád

Nagymányok Szekszárdi

járás
Bátaszék

33

70

ÜTEMEZÉS
Megye neve:
Megye ITP neve:
Megye forráskeret
(Mrd Ft):

2. számú melléklet

Tolna megye
Tolna megye Integrált Területi Program 2.0
27,545

2015

Prioritás

Intékedések

1. Térségi gazdasági
környezet fejlesztése a
foglalkoztatás
elősegítésére

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

2016

4.né
Intézkedésre eső összeg

Későbbiekben
felhasználható összeg

Földrajzi célterület

Fejlesztési cél

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése
3,944
1,473
1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
1,183
1,175
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
1,175
1.1.2 Inkubátorházak fejlesztése
0,394
0,320
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
0,320
1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés
2.3664
0,977
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
0,977
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
2,460
0,918
1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
1,542
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
1,542
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
1,763
0,659
1.3.1 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
1,104
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
1,104
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével
2,126
0,794
1.4.1 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények,
1,332
közszolgáltatások fejlesztésével
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
1,332

Kiemelt
kedvezményezetti
kör

1.né
Minden megyén
belüli jogosult
számára pályázható

1,23511

Földrajzi
célterület

2.né

Kiemelt
Minden megyén
Fejlesztési
kedvezmén
belüli jogosult
cél
yezetti kör számára pályázható

Földrajzi
célterület

0,24986

3.né

Kiemelt
Fejlesztési
kedvezmén
cél
yezetti kör

Minden megyén
belüli jogosult
számára
pályázható

Földrajzi
célterület

0,32875

4.né

Minden megyén
Kiemelt
Fejlesztési
belüli jogosult
kedvezmén
cél
számára
yezetti kör
pályázható
0,32875

Földrajzi
célterület

Kiemelt
Fejlesztési
kedvezmény
cél
ezetti kör

Minden megyén
belüli jogosult
számára
pályázható

0,32875

0,7884

0

0,12875

0,12875

0,12875

0

0,12

0,2

0

0

0,44671

0,12986

0

0,1558

0,7708

0,7708
0,55173

0,205

0,1558

0,55173

0,147

0,11173

0,66648

0,205

0,147

0,147

0,177125

0,1345

0,177125

0,177125

1,97095

0,205
0,147

0,147

0,1345

0,2
0,205

0,205

0,11173

0,66648

0,2

0,205

0,147
0,177125

0,177125

5,097

1,851

2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
2.1.2 Zöld város kialakítása
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható

1,529

0,996

0,996
0,600

0,57095

0

0,424875

0

1,019

0,600

0,4

0,2

0

0

2,549

1,650

2,596

1,382
1,214

1,650

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás4,336
arányának növelése
3.2.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények,
infrastruktúra energia-hatékonyság-központú
3,035
3. Alacsony széndioxid
rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott
kibocsátású gazdaságra
használatának ösztönzése.
való áttérés kiemelten a
Földrajzi célterület
városi területeken
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
3.2.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz
illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló
1,301
energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési
programok keretében
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
0,742
4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
0,589
4.2.1 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
4. A helyi közösségi
bővítése, fejlesztése
szolgáltatások fejlesztése
Földrajzi célterület
és a társadalmi
Fejlesztési cél
együttműködés erősítése
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
0,799
4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések2,286
(paktumok)
5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
1,000
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések
1,286
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
5. Megyei és helyi emberi
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
0,297
5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
és társadalmi
szintű komplex programok
együttműködés
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
0,510
5.3.1 Helyi közösségi programok megvalósítása
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára pályázható
27,545

1
0,4

1,214
1,619

0,424875

0,224875

0,16445

0,4
1,35828

0,424875

0,177125

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés

0

0,216375

0,16445

0,216375

0,216375

0,27466

0,424875

0,424875
0,216375

0,216375

0,361375

0,361375

0,216375
0,361375

1,959

1,959

0,9

0,27466

0,261375

0,261375

0,261375

0,758

0,758
0,277
0,465

0,45828
0,23216

0,465
0,220

0

0,1

0,04704

0,23216
0,18421

0,1

0,061875

0,04704

0,061875

0,061875

0,03734

0,1
0,061875

0,061875

0,049125

0,049125

0,061875
0,049125

0,369

0,369

0,18421

0,03734

0,049125

0,049125
0,30865

0,424
0,375

0,049125
0,066625

0,375

0,30865
1,45543

0,518

0,12193

0,066625
0,1905

1,255

0,000
1,255
0,512

0
0

0,512
0,000

0,2
0
0,08116

0,018

0
1,25543

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,12193
0

0
0

0,1905
0

0
0

0,198

0,279
0,279

0,355
0,155

0,155

0,08116

0,198

0,06969

0,085

0,06969

10,508

71

0,085
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A Tolna Megyei Közgyűlés
37/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozatának melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Etikai Kódexe
Hatályos:
2015. október 15. napjától

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke
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XXV. évfolyam 4. szám

AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA

Az Etikai Kódex célja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) minden munkatársa számára - munkakörtől és vezetői beosztástól
függetlenül – meghatározza, összefoglalja és rendszerezze azokat az értékeket és magatartási
normákat, amelyek támogatják a megbízható, hatékony, minőségi munkavégzést,
felelősségvállalást, segítőkészséget és az ésszerű cselekvést annak érdekében, hogy a
szervezet betöltse funkcióját. Az Etikai Kódex irányt mutat a külső és belső kapcsolatokban
elvárt egységes és kiszámítható magatartáshoz, segítséget ad egy-egy konkrét helyzetben a
megfelelő viselkedés kialakításához.
A köztisztviselőkre vonatkozó általános magatartási szabályokat és a hivatásetikai
alapelveket a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban:
Kttv.) tartalmazza.
A Hivatal vezetői és munkatársai a közszolgálathoz fűződő közbizalom erősítése, a
közigazgatás, és ezen belül is a hivatali ügyintézés színvonalának emelése, a hivatalon belüli
munkatársi kapcsolatok fejlődésének elősegítése és a jó munkahelyi légkör kialakítása
érdekében törekszenek az alábbi etikai szabályok minden körülmények között történő
betartására.
Az etikai elvek kötelezően alkalmazandó munkajogi szabályok a Hivatalban, amelyek
támpontot, iránymutatást adnak a feladatok ellátásához kapcsolódó, meghozandó
döntésekhez. Az Etikai Kódexben leírtak gyakorlati alkalmazása valamennyi munkatárs
számára kötelező. A köztisztviselők éves teljesítmény- értékelésénél a leírt magatartási
szabályok betartása kötelezően figyelembe veendő.
Fentiek alapján a Hivatal etikai szabályait és az etikai szabályok megsértésének eljárásrendjét
az alábbi szabályzatban (Etikai Kódex) állapítja a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése.

II. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA
1. Személyi hatály
Az Etikai Kódex kiterjed a hivatal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire,
közszolgálati ügykezelőire, illetve a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókra
(továbbiakban: munkatársak).
2. Időbeli hatály
Az Etikai Kódex 2015. október 1. napján lép hatályba.
3. Területi hatály
Az Etikai Kódex kiterjed a Hivatal működésének teljes területére, a munkavégzés valamennyi
helyszínére és minden olyan helyszínre, ahol a Hivatal nevében bármely munkatárs tárgyal,
fellép.

III. AZ ETIKAI KÓDEXBEN MEGHATÁROZOTT
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HIVATÁSETIKAI ALAPELVEK
1. Szakmai felkészültség
A Hivatal munkatársainak megalapozott szakmai ismereteik alapján kell a feladataikat
végezniük, a feladatvégzéshez szükséges jogszabályok ismeretével. A Hivatal működési
körébe tartozó megyei önkormányzat fejlődése, a Hivatal céljainak elérése érdekében a
munkatársaknak a személyes fejlődés igényével, folyamatosan fejleszteniük kell szakmai
tudásukat. A munkatársak legyenek elkötelezettek abban, hogy feladataikat tájékozottan, napi
munkaidőt teljes mértékben kihasználva, a határidők pontos betartásával végezzék és
feleljenek meg annak a célnak, hogy a lehető legjobb szolgáltatást tudják nyújtani a Hivatal
működési körébe tartozó megye közössége számára. A munkatársaknak ügyintézésük és
döntéseik során mindig - a jogszabályok adta lehetőségeken belül - legjobb tudásuk szerinti
megoldásra kell törekedniük. Ehhez elengedhetetlen a munkatársak megfelelő tájékozottsága,
szakmai felkészültsége.
A munkatársnak biztosítania kell a felelősségi körébe tartozó közpénzek törvényes, hatékony,
célszerű és eredményes felhasználását, a munkája ellátásához kapcsolódó eszközök
rendeltetésszerű használatát.

2. Felelősségvállalás
A Hivatal munkatársaitól elvárt, hogy feladataikat saját felelősségi körüknek megfelelő
gondossággal és szakmai igényességgel, törvényesen végezzék, képviselve munka- és
feladatkörükön belül a Hivatalt. A felelősségükhöz tartozzon hozzá a döntéseik
következményeinek felvállalása.
A munkatárs köteles hivatali felettesének jelezni, ha úgy ítéli meg, hogy olyan tevékenységre
kérik fel, amely törvénysértő, jogszabályellenes vagy etikátlan.
Munkavégzés során figyelemmel kell lenni az intézkedés megtételénél az általa elérendő cél
fontosságára, illetve az intézkedés szükségességének indokoltságára. Mindezek esetében az
arányosság elvének megfelelően kell eljárni.

3. Megbízhatóság
A munkatárs - felhatalmazás nélkül - nem hozhat nyilvánosságra olyan hivatalos, a
közigazgatási szerv tevékenységére, eljárására vonatkozó információt, amely hivatalon belül
vagy más forrásból bizalmasan jutott a tudomására, a hivatali titkot köteles megtartani.
A munkatárs köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely alkalmas az
önkormányzat bírálatára, a közigazgatási szerv döntéseinek vagy tevékenységének
meghiúsítására, befolyásolására különösen azzal, hogy illetéktelenül, helytelenül vagy idő
előtt továbbít olyan információkat, amelyekhez a munkája során jutott.
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A munkatárs nem élhet vissza azokkal az információkkal, amelyek hivatali munkája során
jutottak tudomására, s nem használhatja fel azokat sem saját, sem mások érdekei
előmozdítására vagy mások hátrányára.
A munkatárs nem lehet tagja olyan szervezetnek vagy csoportosulásnak, amelynek célja,
tevékenysége a törvényes rendbe, vagy jogszabályokba ütközik, a közigazgatási szerv
tekintélyét sérti, diszkriminatív, a munkatárs tisztségéhez fűződő közbizalmat sérti, vagy
veszélyezteti.

4. Humánum, emberség, tisztesség
Az emberi méltóság biztosítása a Hivatalban és a hivatali munkában, mind a vezetők,
mind a munkatársak felelőssége. A segítségnyújtás, a másik tisztelete, bizalom jellemezze a
munkatársi kapcsolatokat. A munkatárs más munkatársával szemben legyen szolidáris,
segítőkész, együttműködő, kollegiális kapcsolatait a tisztelet és a megbecsülés jellemezze. A
munkatárs köteles tartózkodni a felelőtlen ígéretektől, valamint az indulatok, előítéletek
kifejezésre juttatásától.
A munkatárs munkahelyén a megjelenésével erősítse a Hivatal és a közszolgálat
elismertségét. Fokozottan érvényes ez a követelmény, ha a munkatárs külső szerv, vagy az
állampolgárok előtt a Hivatal képviseletében jelenik meg.
A munkatárs hivatali munkáján kívül nem vállalhat semmiféle olyan feladatot, amely
méltatlan hivatásához, s amely a közigazgatás tekintélyét csökkentheti, illetve megingathatja a
közigazgatásba vetett bizalmat. A munkatárs magánéletében is kerülje az olyan magatartást,
amely kedvezőtlenül befolyásolhatja a közszolgálatról, a Hivatalról kialakult véleményt,
ennek érdekében viselkedésében, valamint megjelenésében tartózkodjon a szélsőségektől.
A munkatárs köteles külső megjelenésében, modorában, emberi megnyilvánulásaiban
kiegyensúlyozott, mértéktartó, szélsőségektől mentes magatartást tanúsítani.

5. Pártpolitikai semlegesség, pártatlanság, lojalitás
A munkatársaknak tudniuk kell, hogy a közszolgálati lét életpálya, nem köthető
választási ciklusokhoz, ezért ennek megfelelően kitartással, becsülettel kell végezniük a
munkájukat. A munkatársakat jellemezze a Hivatal iránti elkötelezettség, a szakma szeretete,
a köz, a Hivatal működési körébe tartozó települések szolgálata. A Hivatal hírnevének
megőrzése, erősítése valamennyi munkatárs kötelessége.
A munkatárs pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében - az
országgyűlési, az európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként
való részvételt kivéve - közszereplést nem vállalhat. Politikai rendezvényen közszolgálati
minőségében nem vehet részt, és nem tehet nyilatkozatot, illetve ígéretet munkáltatója
nevében. Pártérdeket a közéletben sem nyilatkozatával, sem egyéb magatartásával nem
képviselhet. A munkatárs nem folytathat politikai párt, politikai szervezet, vagy politikai
jellegű mozgalom érdekében agitációt, szervezést és nem vehet részt politikai kampányban.
Munkahelyén pártjelvényt, vagy más, kifejezetten pártpolitikai vonatkozású szimbólumot
nem viselhet.
A munkatárs nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást,
amely a Hivatalhoz méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes munkavégzését
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veszélyeztetné. A munkatárs feladatait elfogulatlanul, részrehajlás nélkül, nemre, fajra,
nemzetiségre, felekezetre, pártállásra, társadalmi helyzetre tekintet nélkül köteles ellátni. A
munkatárs nem használhatja fel közhivatalát a maga vagy mások számára jogtalan előny
biztosítására, illetve jogtalan hátrány okozására.

6. Összeférhetetlenség
A munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt - a Kttv.
szabályozását figyelembe véve - csak a jegyző engedélyével létesíthet.
A munkatárs nem élhet vissza hivatali beosztásával, munkakörével, az annak
eredményeként befolyása alá került közpénzekkel, vagyonnal vagy szolgáltatásokkal. A
munkatársnak mind a hivatali munkája során, mind a magánéletében a megvesztegethetőség
lehetőségét is teljes mértékben ki kell zárnia, annak látszatát is messzemenően kerülnie kell.
A munkatárs vagy annak hozzátartozója, továbbá a munkatárs vagy hozzátartozója
érdekeltségével működő gazdasági társaság vagy egyéb szervezet a közigazgatási szervvel
üzleti kapcsolatba nem kerülhet. Nem minősül összeférhetetlennek, ha a munkatárs
hozzátartozójával, továbbá a munkatárs vagy hozzátartozója érdekeltségével működő
gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel a szerződés megkötésére, mint a közbeszerzési
eljárásban, vagy több ajánlatkéréses beszerzési eljárásban kiválasztott legjobb ajánlatot
tevővel kerül sor.
A munkatárs, vagy hozzátartozója nem fogadhat el a munkájához kapcsolódó, annak
ellentételezéseként adandó ajándékot, vagy egyéb anyagi természetű előnyt a vele, vagy a
közigazgatási szervvel kapcsolatban álló személytől, vagy szervezettől.
A munkatárs köteles haladéktalanul jelenteni, ha feladata és magánérdeke között
összeférhetetlenséget észlel, vagy vélelmez, illetve ha közszolgálati jogviszonyának vagy
munkaviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül és ez esetben köteles
eleget tenni az annak kiküszöbölésére szolgáló intézkedéseknek.

7. Szolgáltatói kultúra
Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az ügyek intézése érthető, szakszerű, az
adott ügyfélhez vagy szerződő félhez igazodóan legyen világos, jellemezze a segítőkészség. A
munkatársak érzékeljék az ügyfelek problémáit és ügyeik intézésekor körültekintéssel és
szakmai megalapozottsággal járjanak el. A munkavégzés során legyen kiinduló pont az ügyfél
reális elvárása, és a nyújtott szolgáltatással való elégedettsége. Esküjükhöz híven a
közszolgálati tisztviselő munkatársaktól különösen elvárt alapérték mind a hivatali, mind a
hivatalon kívüli példamutató viselkedés.
A munkatárs köteles munkahelyén az érvényes munkarend szerint, az ügyfelek és a
munkatársak felé tiszteletet kifejező öltözetben megjelenni.
8. Csapatszellem
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A Hivatal céljainak elérése feltételezi, hogy a munkatársak ismerik a Hivatal
működési körébe tartozó megyei önkormányzat és a Hivatal célrendszerét, a szervezet
működési rendjét. A határidőre történő, minőségi feladatellátás megköveteli, hogy a
munkatársak emberi, szakmai, támogató munkakapcsolatban álljanak egymással.
A munkatársak lojálisak a Hivatalhoz és a Hivatal vezetéséhez, amit abban is
kifejezésre juttatnak, hogy mind a hivatalon belül, mind a hivatalon kívül tartózkodnak a
Tolna Megyei Közgyűlés tagjait vagy a Hivatal vezetőit becsmérlő/rágalmazó
véleménynyilvánítástól.
A munkatársak a csapatszellemet erősítve, tisztelettel és segítőkészen bánnak
munkatársaikkal, sem szóban, sem pedig magatartásukkal nem diszkriminálják
munkatársaikat és nem alkalmaznak lelki terrort velük szemben (mobbing tilalma). A
munkatársak egymással szembeni problémájukat kölcsönösen együttműködve, szükség
szerint a munkáltatói jogot gyakorló személy bevonásával oldják meg. A más munkakört is
érintő feladatokat a szervezeti egységen belül és a szervezeti egységek egymás közötti
kapcsolatában
a
munkatársak
összehangolt
munkavégzéssel,
felelősségteljes
együttműködéssel végzik. A Hivatal számára értéket jelent a munkatársi közösség, ezért a
munkatársaknak is törekedniük kell arra, hogy csapatként végezzék a dolgukat.

IV. A HIVATAL VEZETŐITŐL ELVÁRT
TOVÁBBI HIVATÁSETIKAI ALAPELVEK

1.

Bizalom, partnerség, együttműködés

A Hivatal vezetői egységesen támogassák az együttműködő, konstruktív, bizalmon alapuló jó
munkahelyi légkör kialakulását, megőrzését. Az emberi segítségnyújtás, a munkatársak
megóvása az alaptalan vádaktól és rágalmaktól a vezető kötelessége.
2. Felelősségvállalás és következetesség
A vezető döntéseihez hozzátartozik a következmények tudatos felvállalása. Döntéseit
tájékozottan, az információk birtokában, azok ok-okozati összefüggésének ismeretében hozza
meg.
A vezető döntéseit minden esetben a Hivatal céljainak elérése motiválja, a törvényesség
határozza meg. A mindennapok következetes vezetői munkáját a munkatársak irányítása,
támogatása, segítése jellemezze személyes példamutatással, együttműködéssel, aktív
közreműködéssel, szerepvállalással.
3. Hitelesség
A hitelességet a vezetők a közszolgálati hivatástudattal és az emberi méltóság iránti
elkötelezettséggel érdemeljék ki. Legfontosabb elemei: őszinteség, becsületesség, bizalom,
tiszteletet adó bánásmód, munkájuk minden befolyástól mentes, szakmai értékekkel bíró
végzése.
4. Példamutatás
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A vezetőt egyrészt saját munkájáért, másrészt munkatársai, valamint a Hivatal
tevékenységéért való felelősség terheli. Esküjéhez híven, a vezetőtől különösen elvárt
alapérték mind a Hivatalon belüli, mind a Hivatalon kívüli példamutató viselkedés.
5. Vezetői kultúra
A szakmai igényességre épülő munka megköveteli, hogy a vezető folyamatosan bővítse
tudását. A munkatársakkal szemben felállított követelmények tartalmazzanak szakmai
kihívást. A vezető a hivatali célok ismeretében, a célok láttatásával a munkatársak számára
mutasson jövőképet.
6. Következetesség
A vezető döntéseit minden esetben a Hivatal céljainak elérése motiválja, a követendő utat a
törvényesség határozza meg. a mindennapok következetes vezetői munkáját a munkatársak
irányítása, támogatása jellemezze. A munkatársak teljesítményének nyomon követése,
támogatása legyen következetes és rendszeres.

V. ETIKAI VÉTSÉG ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

V. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
1. A hivatali munkatárs akkor követ el etikai vétséget, ha a Kttv-ben meghatározott
magatartási szabályokat és hivatásetikai alapelveket, valamint a jelen Etikai Kódex I-IV.
fejezetében felsorolt etikai követelmények valamelyikét megsérti, és az adott vétség nem
tartozik a fegyelmi eljárás körébe.
2.
Az etikai eljárás kezdeményezője bárki lehet, aki az etikai eljárásra okot adó
körülményt és annak bizonyítékait közvetlenül a munkáltatói jogkör gyakorlójának bejelenti.
A munkatárs saját ügyében is kezdeményezhet tisztázó etikai eljárást.

V. 2. AZ ETIKAI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
1. Etikai eljárás indítható:
a) fegyelmi eljárásban kijelölt vizsgálóbiztos előterjesztése alapján,
b) munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezésére saját tudomásszerzés alapján,
c) munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezésére bejelentés, panasz alapján,
d) munkatárs saját ügyében tett kezdeményezésére.
2. Az etikai eljárás megindítására és a vétség kivizsgálására 3 fős Etikai Bizottságot kell
létrehozni a tudomásszerzéstől számított 3 napon belül. Az Etikai Bizottság (a továbbiakban:
Bizottság) elnöke a főjegyző, tagjai az aljegyző és a pénzügyi osztályvezető. Amennyiben az
aljegyző vagy a pénzügyi osztályvezető érintett az eljárásban, vagy egyéb
összeférhetetlenségi, érintettségi vagy akadályoztatási ok merül fel vele szemben, helyére a
bizottságba a terület-és vidékfejlesztési osztályvezető lép. Amennyiben mindketten érintettek,
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a harmadik tag helyébe a főjegyző által esetileg kijelölt köztisztviselő lép. A főjegyzővel
szemben indított etikai eljárás esetén a Bizottság tagjai az aljegyző és pénzügyi osztályvezető,
a bizottság elnöke pedig a Közgyűlés elnöke. A bizottság elnöke a munkáltatói jogkör
gyakorlója.
3. Nem vehet részt az etikai eljárásban a Bizottság tagjaként:
a) az eljárás kezdeményezője,
b) akivel szemben az etikai eljárás megindítását megelőző 2 éven belül fegyelmi
eljárásban büntetést szabtak ki,
c) akivel szemben etikai eljárás van folyamatban,
d) akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható el.
4. Az etikai eljárás megindításáról vagy meg nem indításáról - amennyiben az etikai vétség
elkövetésének alapos gyanúja fennáll – a Bizottság dönt, a tudomására jutástól számított 15
munkanapon belül. Amennyiben a munkatárs tisztázó etikai eljárást kezdeményez, azt köteles
8 munkanapon belül elrendelni.
5. Névtelen bejelentés alapján nem lehet etikai eljárást indítani. Amennyiben az eljárás
megindítása után derül ki, hogy a bejelentés névtelen, vagy azt más nevében tették, az eljárást
meg kell szüntetni.
6. Etikai eljárás nem indítható, illetve a megindított etikai eljárást meg kell szüntetni, ha az
etikai eljárás alapjául szolgáló etikai vétség elkövetésétől számított 6 hónap eltelt. A
határidőbe nem számít bele az V.3.13.b) pont szerinti felfüggesztés időtartama.
7.

A Bizottság határozatában megtagadja az eljárás megindítását, ha:
a) a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy a bejelentés alapján etikai vétség
elkövetésének alapos gyanúja nem állapítható meg,
b) ha más eljárás során a bejelentett cselekményt már elbírálták,
c) az V.2.5. pont alapján a névtelen bejelentés esetén,
d) ha az V.2.6. pontban meghatározott határidő eltelt.

8. Az etikai eljárás megindításáról a munkatársat 3 munkanapon belül értesíteni kell.

V. 3. AZ ÁLTALÁNOS ETIKAI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA
1.
Amennyiben etikai eljárás indult, fel kell hívni az etikai eljárás alá vont munkatársat,
hogy az eljárás megindításával kapcsolatban 3 napon belül írásban észrevételt tehet, a
Bizottság tagjaival szemben összeférhetetlenségi okot jelenthet be. Az észrevételt a Bizottság
beérkezésétől számított 2 munkanapon belül elbírálja.
2.
A Bizottság az eljárás megindításától számított 15 napon belül ülést tart, melyről az
érintette(ke)t legalább a tárgyalást megelőző 5 nappal korábban értesíteni kell. Az értesítés
módjára a Kttv. 21. §-ában foglalt szabályok irányadók.
3. Az etikai eljárást a megindításától számított 30 napon belül le kell folytatni. Amennyiben a
Bizottság ezen időn belül nem tudja megállapítani az etikai vétség elkövetését, akkor az
eljárást meg kell szüntetni.
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4. A Bizottság az ügyben eljárás alá vont munkatársat és az esetleges tanúkat meghallgatja, a
felvetett tényeket, körülményeket megvitatja, az eset összes körülményeit értékeli. A vizsgálat
megállapításait és a bizottság döntését jegyzőkönyvbe kell foglalni.
5. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a Bizottság főjegyző által
kijelölt tagja készít el.
6.
Az eljárásban az eljárás alá vont munkatárs helyett és nevében képviselője is eljárhat,
kivéve, amikor személyes megjelenése, illetve meghallgatása szükséges. A képviselőnek
képviseleti jogosultságát írásbeli meghatalmazás csatolásával igazolnia kell. Ennek hiányában
a képviselő az eljárásban nem vehet részt, semmiféle nyilatkozatot nem tehet, vagy egyéb
eljárási cselekményt nem végezhet.
7. A Bizottság ülése nem nyilvános Az ülésen részt vehetnek: a Bizottság tagjai, az etikai
eljárás alá vont személy, képviselete esetén képviselője vagy képviselője is, meghívásuk
esetén a tanúk.
8.
Ha a köztisztviselő vagy képviselője az ülésen nem jelenik meg, azt megtartani és az
ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha a köztisztviselőt vagy képviselőjét igazolható
módon szabályszerűen értesítették. Az eljárás akkor is lefolytatható, ha a köztisztviselő vagy
képviselője előzetesen bejelentette, hogy az ülésen nem kíván részt venni.
9.
Az etikai eljárás alá vont személynek módot kell adni arra, hogy védekezését,
észrevételeit összefüggően előadhassa. Ezek után kérdések intézhetők az eljárás alá vont
személyhez. Az eljárás alá vont személyt meghallgatásának kezdetekor figyelmeztetni kell,
hogy amit mond, az bizonyítékként felhasználható vele szemben. Ha az etikai eljárás alá vont
személy az álláspontjának ismertetését megtagadja, figyelmeztetni kell őt arra, hogy ez a
körülmény az eljárás folytatását nem akadályozza, ő viszont a védekezésnek erről a módjáról
lemond.
10. A Bizottság a döntéseit – a jogszabályok keretei között – a rendelkezésre álló
bizonyítékok alapján, mérlegeléssel hozza meg. Az eljárásban minden olyan bizonyíték
felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázására.
11. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább 2 fő jelen van.
12. A Bizottság döntéseihez legalább 2 fő egybehangzó szavazata szükséges, szavazni igennel
vagy nemmel lehet, tartózkodásnak helye nincs. A Bizottság az etikai ügy érdeméről egyszerű
szótöbbséggel határoz, a szavazás során tartózkodásnak helye nincs.
13.

Fel kell függeszteni a már elindított etikai eljárást,
a) legfeljebb 90 napig, ha a köztisztviselő tartós akadályoztatása miatt önhibáján
kívül nem tud részt venni a tárgyaláson, és önhibáján kívüli okból védekezését
írásban nem tudja előterjeszteni,
b) ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, az
eljárás jogerős befejezéséig.

14.
Az eljárás felfüggesztésének ideje az eljárási határidőkbe nem számít be. Az eljárás
felfüggesztéséről az eljárás alá vont személyt és a bejelentőt értesíteni kell. Ha a felfüggesztés
indoka megszűnik, az eljárást haladéktalanul folytatni kell. Az eljárásban részt vevő
személyeknek a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnéséről haladéktalanul
tájékoztatni kell a Bizottságot.

80

2015. év december hó

15.

Tolna Megyei Közlöny

XXV. évfolyam 4. szám

Meg kell szüntetni a már elindított etikai eljárást, ha:
a) annak tartama alatt a közszolgálati jogviszony megszűnik,
b) a köztisztviselő a terhére rótt etikai vétséget nem követte el, vagy annak
elkövetése nem bizonyítható,
c) a felelősségre vonást kizáró ok áll fenn
d) ha az V.2.6. pontban meghatározott határidő eltelt.

16.

A Bizottság az ügy érdemében határozattal dönt. A határozat tartalmazza:
a) a Bizottság döntését, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának
helyéről és határidejéről való tájékoztatást,
b) a Bizottság megnevezését, az ügyirat számát, tárgyát, az eljárás alá vont
köztisztviselő személyi adatait,
c) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat,
d) a felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, azokat a
jogszabályhelyeket, és hivatásetikai rendelkezéseket, amelyek alapján a
Bizottság a határozatot hozta,
e) a Bizottság hatáskörét és illetékességét megállapító szabályokra történő utalást,
f) a döntéshozatal helyét és idejét.

17. A döntést a bizottság az ülésen hirdeti ki, és az érintett számára 3 napos határidőt biztosít
észrevételei megtételére.
18.
A határozatot a Bizottság elnöke írja alá. A határozatot az V.2.17. pontban megjelölt
határidő leteltét követően 8 napon belül írásba kell foglalni és az érintett részére
tértivevénnyel kézbesíteni kell. Az eljárás megindításáról, valamint annak megtagadásáról
szóló határozatot meg kell küldeni az eljárás alá vont köztisztviselőnek és a bejelentőnek. Az
eljárás megindításáról vagy annak megtagadásáról szóló határozat ellen nincs helye
fellebbezésnek.
19.
A jognyilatkozatok közlésére és kézbesítésére a Kttv. 21. §-ában foglalt szabályok
irányadók.
20. Az eljárás lefolytatható akkor is, ha a munkatárs szabályszerű idézés ellenére nem jelenik
meg a bizottság előtt, a jegyzőkönyvet ebben az esetben lakcímére meg kell küldeni vagy
helyben kell átadni, és az észrevétel megtételére nyitva álló határidőt a jegyzőkönyv
átvételétől kell számítani. Abban az esetben, ha az eljárás alá vont megtagadja az átvételt,
akkor vele szemben fegyelmi eljárás indítható.
21. A Bizottság által kiszabott jogkövetkezmények lehetnek:
a) A Bizottság megállapítja az etikai vétség elkövetését, és
1. a vétség súlyának megfelelően, más szerv hatáskörébe tartozó felelősségre
vonási eljárást kezdeményezhet, és
2. javasolja, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója figyelmeztetést vagy
megrovást alkalmazzon. Figyelmeztetést kell alkalmazni, ha az etikai vétséggel
kapcsolatban erkölcsi rosszallás nyomatékos kifejezése nem szükséges, s ez a
szankció is elegendő az etikus magatartás eléréséhez. Megrovást kell
alkalmazni, ha az etikai szankció céljának eléréséhez az erkölcsi rosszallás
nyomatékos kifejezése is szükséges.
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b) A Bizottság megállapítja, hogy a munkatárs nem követett el etikai vétséget.
c) A Bizottság az V.3.15. pontban foglaltak alapján megszünteti az eljárást.
22. A Bizottság döntése köti a munkáltató jogkör gyakorlóját.
23. Az etikai eljárás során keletkezett mindazon iratokat, amennyiben nem történt intézkedés,
az eljárás lezárása után meg kell semmisíteni. Ha a Bizottság javaslata alapján a munkáltatói
jogkör gyakorlója intézkedést kezdeményez, akkor az etikai eljárás során keletkezett iratokat
a személyi anyaggal együtt, annak részeként, de elkülönítve, lezárt borítékban és tűzálló
lemez- vagy páncélszekrényben kell megőrizni.

V. 4. EGYSZERŰSÍTETT ETIKAI ELJÁRÁS
1. A munkáltatói jogkör gyakorlója figyelmeztetést az V. 3. pontban meghatározott általános
etikai eljárás lefolytatása nélkül is adhat, amennyiben a tényállás megítélése egyszerű és a
normasértést a munkatárs elismeri.
2. Az egyszerűsített eljárásra az általános eljárási szabályokat értelemszerűen kell
alkalmazni.

V. 5. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT
A Bizottság határozatában az eljárás alá vont köztisztviselőt tájékoztatatni kell arról, hogy a
határozatot annak kézhezvételétől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja,
továbbá, hogy erre vonatkozó keresetét hol, kinek címezve nyújthatja be.

Szekszárd, 2015. …
Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

ZÁRADÉK:
Jelen Etikai Kódexet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2015. (…) közgyűlési
határozatával jóváhagyta.
dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző
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A Tolna Megyei Közgyűlés
38/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozatának melléklete

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2015. ÉVES FEALADAT-ELLÁTÁSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE
mely létrejött
egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (képviseletében eljár: Fehérvári Tamás,
a Közgyűlés elnöke, adószám: 15733287-1-17, székhely: 7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13.), mint támogató - továbbiakban Támogató,
másrészről a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú
Kft. (képviseletében eljár: Bán Róbert ügyvezető; adószám: 25331051-2-17,
cégjegyzékszám: 17-09-010663, bankszámlaszám: 10404601-50526778-54881002,
székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), mint támogatott – továbbiakban
Támogatott,
a továbbiakban együtt: Felek
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:
1. Előzmények rögzítése: Szerződő felek rögzítik, hogy a 2015. július 2. napján kelt
Alapító Okirattal a Tolna Megyei Önkormányzat - mint Alapító - megalapította a
Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaságot, amelynek cégjegyzékbe történő bejegyzése a
Szekszárdi Törvényszék előtt megtörtént. Felek 2015. július 2. napján egymással
közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés)
kötöttek, melyben megállapodtak abban, hogy a Támogatott milyen közhasznú
feladatok ellátását vállalta.
2. Jelen szerződés célja a közszolgáltatási szerződés 2.) pontjában megjelölt, a
Támogatott által általánosan ellátandó közhasznú feladatokon belül a 2015.
évben ellátandó feladatok részletes megjelölése.
3. A Támogatott által 2015. költségvetési évre ellátandó közhasznú feladatok:
3.1. A megyében található ipari parkokkal való együttműködések kialakítása,
együttműködési megállapodások megkötésének kezdeményezése.
3.2. A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökséggel együttműködés
kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése.
3.3. A LEADER helyi akciócsoport szervezetekkel való együttműködés
kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése.
3.4. A megyében működő civil szervezetekkel együttműködés kialakítása,
együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése.
3.5. Pályázati fórumok szervezése a vállalkozói, illetve a civil szféra számára.
3.6. A megyében található települési önkormányzatokkal egyeztetések elvégzése,
együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének
kezdeményezése, tájékoztató munka elvégzése.
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3.7. Területi szakmai szervezetekkel való együttműködés kialakítása,
együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése.
3.8. Együttműködés kezdeményezése a megye turisztikai szereplőivel.

4. A közszolgáltatási szerződés 4.) pontjában megjelölt pénzbeli támogatás
nyújtásának 2015. évre vonatkozó szabályai:
4.1. A pénzbeli támogatás összege 2015. október 1. – 2015. december 31. közötti
időszakra: 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint.
4.2. A pénzbeli támogatás átutalása 2015. október 10. napjáig történik a
Támogatott bankszámlájára.
4.3. A pénzügyi és szakmai beszámolóra vonatkozó szabályokat a
közszolgáltatási szerződés 9.) pontja tartalmazza.
4.4. Támogató hozzájárul, hogy a 2015. évi támogatás 2015. december 31.
napjáig fel nem használt részét a szerződésben foglalt feladatokra 2016.
évben felhasználhatja.
5. Felek szerződéses viszonyára egyebekben a közszolgáltatási szerződésben
szabályozottak irányadók.
6. Jelen szerződést a szerződő felek, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag írják alá azzal, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az
irányadóak.

Szekszárd, 2015. szeptember 28.

________________________________ ________________________________
Tolna Megyei Önkormányzat
Tolna Megyei
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
(Képv. eljár: Fehérvári Tamás elnök)
(Képv. eljár: Bán Róbert ügyvezető)
- Támogató - Támogatott -
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A Tolna Megyei Közgyűlés
44/2015. (XI. 27.) közgyűlési határozatának melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
TOLNA MEGYE ÖNKORMÁNYZATA (Magyarország)
ÉS A
KÖZÉP-BOSZNIAI KANTON KORMÁNYZATA (Bosznia-Hercegovina)
KÖZÖTT

A Tolna Megyei Önkormányzat képviseletében FEHÉRVÁRI Tamás a Megyei
Közgyűlés Elnöke, és a Közép-Boszniai Kanton Kormányzata képviseletében Tahir
LENDO kormányfő kifejezték szándékukat, hogy aláírják ezt az együttműködési
megállapodást, amelynek alapja:
-

-

az EU bővítési folyamata és Magyarország EU tagsága 2004. május 1-jétől;
az EU - Bosznia-Hercegovina Stabilizációs és Társulási Megállapodás (2008),
valamint az EU Bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló állásfoglalásaira, így
a „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2014–2015” című jelentésre
(2014. október);
a Helyi és Regionális Hatóságok határozatai és irányelvei;
az Európai Régiók Közgyűlése határozatai;
a szerződő felek elkötelezettsége a demokrácia, az emberi jogok, a társadalmi
egyenlőség és a kölcsönös megértés mellett;
a két régióban élő emberek életszínvonalának emelése;
a két fél közötti előkészítő megbeszélések és tevékenységek eredményei.

A két Fél a következőkben állapodik meg:
1. cikkely
Alapozva Paks Város Önkormányzata közvetítésével megkezdett kétoldalú
előkészítési tárgyalások eredményeire a Tolna Megyei Önkormányzat és a KözépBoszniai Kanton Kormányzata Megállapodást kívánnak egymással kötni.

2. cikkely
A Megállapodás általános célja a hatékony és fenntartható együttműködés alapjainak
megteremtése a testvérmegyei kapcsolatok kialakításával és fejlesztésével.

3. cikkely
A Felek közötti együttműködés a kölcsönös érdekek alapján kerül kialakításra, és az
kiterjed a gazdasági és a társadalmi élet közösen kijelölt területeire.
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4. cikkely
Az együttműködés elsősorban a következő területekre irányul:
-

-

az Uniós elvárásoknak megfelelő régiófejlődés, az esélyegyenlőség és a
versenyképesség növelése, az EU-régiókkal való hatékony együttműködés
előmozdítása;
tapasztalat- és információcsere a regionális gazdaságfejlesztés és tervezés,
valamint az európai integrációs ügyek területén;
„best practices” közigazgatási tapasztalatok átadása és az adaptációs
folyamatok felgyorsítása;
közös európai léptékű projektek kidolgozása, különös tekintettel a határon
átívelő gazdaság- és beruházásfejlesztési projektek megvalósítására;
turisztikai, oktatási, kulturális, ifjúsági és egyéb programok és cserék.

5. cikkely
A két fél képviselői folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással és tárgyalnak a
konkrét programokról és projektekről. Az együttműködési projektekkel és
programokkal kapcsolatban minden évben önálló „Akcióterv”, továbbá
„Programértékelő Beszámoló” kerül kidolgozásra és elfogadásra a jelen
Együttműködési Megállapodás keretein belül.

6. cikkely
Ezt az Együttműködési Megállapodást a felek határozatlan időre kötik, és az aláírás
napján lép hatályba. Bármely fél írásban felmondhatja három hónappal a felmondás
hatályba lépését megelőzően.

Aláírva két eredeti példányban, mindkét példány magyar és bosnyák nyelven.
Mindegyik szöveg egyaránt kötelező érvényű, nézeteltérés esetén a magyar nyelvű
szöveg az irányadó.

………………., ………………………..

……………..…….
Közgyűlés Elnöke

.........................................
Kanton Miniszterelnöke
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Akcióterv
A Tolna Megyei Önkormányzata és a Közép-Boszniai Kormányzat között
megkötött együttműködési megállapodás keretében megvalósuló
2016 évi programokra

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Közép-Boszniai Kanton Kormányzata által
megkötött együttműködési megállapodás alapján a Felek éves akciótervben rögzítik
a közösen megvalósítandó programokat.
2016-ban a Felek a következő programok megvalósítását határozták el:
1. Tapasztalatcsere a régiók szerepéről
A két Fél kicseréli és összegzi a régiófejlődés, a regionális demokrácia az
esélyegyenlőség és a versenyképesség növelése, valamint az EU-régiókkal való
együttműködés területén szerzett tapasztalatait, továbbá javaslatokat dolgoz ki
ezekkel kapcsolatban a regionális önkormányzatok (Közgyűlés, Miniszterelnökség)
részére.
2. Gazdaságfejlesztési, Növekedési és Munkahelyteremtési projektek
A két Fél együttműködik önálló gazdaságfejlesztési-, és beruházásösztönző
projektek azonosításában, valamint kialakításában különös tekintettel a brüsszeli
központi támogatási források és az IPA-II keretébe tartozó politikai és társadalmigazdasági fejlesztésre szánt támogatások minél hatékonyabb megszerzésére.
3. Szakembercsere
A két Fél együttműködik egy önálló szakembercsere program felállításában, melynek
keretében 2016 és 2017 években 1-1 szakember érkezik közigazgatási partnerektől,
illetve utazik ki tapasztalatokat gyűjteni a közigazgatási kapacitásbővítés, valamint a
közszolgáltatások szervezése témakörében.
A finanszírozás cserealapon történik, adott esetben az uniós támogatási /
előcsatlakozási támogatások felhasználásával.
4. Oktatási együttműködés
A Felek szorgalmazzák és támogatják a szakmunkásképzés és főiskolák közötti
együttműködést, illetve felgyorsítják az intézmények közötti kapcsolatfelvételt.
Az oktatási együttműködés különös hangsúlyt fektet az élethosszig tartó tanulás
lehetőségeinek kiszélesítésére, regionális Felnőttképzési Központok létrehozására, s
így a munkaképes lakosság elvándorlásának megakadályozására.
A Felek együttműködnek a kétoldalú diákcsere programok és táboroztatások
kialakításában, valamint a finanszírozási források azonosításában.
5. Kulturális csere
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A két Fél feltérképezi az évenként megrendezésre kerülő kulturális rendezvények
körét, tervet készít a kölcsönös érdeklődésre számot tartó eseményekről, és kijelöli a
bemutatkozásra / kulturális cserére alkalmas résztvevők listáját.
Egyeztető megbeszélések előkészítése egy-egy kulturális esemény kölcsönös
megrendezéséről, illetve egy-egy helyi fesztiválon történő kölcsönös részvétel
lehetőségeiről.
6. Együttműködés távlati fejlesztése
A két Fél feltérképezi mindazon szakmai- pénzügyi és humánerőforrás adottságaikat,
amelyek lehetőséget nyújtanak a gazdasági együttműködés további erősítésére, civil
szervezetek bevonására, közös brüsszeli fellépés kialakítására, majd javaslataikat
összegzik, s azokat egymás rendelkezésére bocsátják.

……………., ……………………..

……………..…….
Közgyűlés Elnöke

...................................
Kanton Miniszterelnöke
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A Tolna Megyei Közgyűlés
46/2015. (XI. 27.) közgyűlési határozatának mellékletei

1. melléklet
a „Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi munkatervére”
című előterjesztéshez
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2016. évi munkaterve
A közgyűlés soros üléseinek állandó napirendi pontjai:
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről. Az előterjesztés
tartalmazza a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról beszámolót, és
a közgyűlés elnöke és állandó bizottságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
szóló tájékoztatót, az egyéb eseményekről szóló tájékoztatót, elnök szabadságának
kivételéről szóló tájékoztatót. A Közgyűlés soros ülésén az aktualitástól függően a
nyílt ülés utolsó napirendi pontja az interpellációra, kérdésre adott válasz.

FEBRUÁR 12. (péntek)
1.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály
2.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
megalkotása
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály
3. A Tolna megyei területrendezési terv módosítása
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
4.
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Tolna Megyei
Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring
Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály
5.
A Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható
összegének jóváhagyása
89

2015. év december hó

Tolna Megyei Közlöny

XXV. évfolyam 4. szám

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály
6.
A Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési terve a 2016. évre
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring
Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály
7. A DDRFÜ Nkft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály
8. A Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Bán Róbert ügyvezető
Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály
9.
A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft.
közötti 2016. évi feladat-ellátási szerződés megkötése
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály
10.
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke 2015. évi
szabadsága ütemezésének elfogadására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály
11.
Döntés a Tolna Megyei Integrált Területi Program (ITP) ütemezés és
forrásátcsoportosításáról
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály

MÁJUS 13. (péntek)
1.
Beszámoló
Tolna
megye
2015.
évi
közbiztonsági
közlekedésbiztonsági helyzetéről
Előadó: megyei rendőrkapitány
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

és

2.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének
megalkotása
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
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Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály
3.
A Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége beszámolója a Szövetség
által átvállalt kötelező feladatok ellátásának 2015. évi teljesítéséről
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Pénzügyi és Monitoring Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály
4.
A Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. éves beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadása
Előadó: Bán Róbert ügyvezető
Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály
5.
Éves ellenőrzési jelentés a Tolna Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési
tevékenységének tapasztalatairól
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály
6.
A megyei kitüntető díjakra érkezett felterjesztéseket véleményező ad-hoc
bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: nem
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály
7.
A Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési statisztikai
összegzése a 2015. évről
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring
Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály
8. Tájékoztató az ITP végrehajtásának állásáról
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület – és Vidékfejlesztési Osztály
9. Megyemarketing tervezése a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusra
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: nem
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály, Kabinet

JÚNIUS 24. (péntek)
1.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
módosítása
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Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület – és Vidékfejlesztési Osztály
2. Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi I. féléves munkájáról
Előadó: dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és
Koordinációs Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály
3.
Pályázat benyújtása a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli
támogatására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály
4. Javaslat megyei kitüntető díjak odaítélésére
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: ad-hoc bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

SZEPTEMBER 1. (csütörtök) ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS
Kitüntető díjak átadása.

SZEPTEMBER 23. (péntek)
1. Közmeghallgatás
2.
Tájékoztató Tolna megye vizeinek készletéről, valamint a megye ár- és
belvízvédelmi helyzetéről
Előadó: Vízügyi Igazgatóság képviselője
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring
Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály
Megjegyzés: a napirend tárgyalására akkor kerülhet sor, ha az előadó a tájékoztatás
megtartására szóló felkérést elfogadja
3.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring
Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály
4. Tájékoztató a Sió-projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

92

2015. év december hó

Tolna Megyei Közlöny

XXV. évfolyam 4. szám

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület – és Vidékfejlesztési Osztály
5. Alapítványi kérelmek elbírálása
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring
Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

DECEMBER 2. (péntek)
1.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály
2.
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata éves beszámolója a
Deutsche Bühne Ungarn hasznosításáról
Előadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring
Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály
3.
Tájékoztató a Katasztrófavédelem Tolna megyében végzett 2016. évi
munkájáról
Előadó: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály
4. Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi II. féléves
munkájáról
Előadó: dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és
Koordinációs Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály
5. A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: valamennyi bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály
6.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
Előadó: dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző
Bizottsági tárgyalást igényel: Pénzügyi és Monitoring, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály
7. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól
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Előadó: Sulyok Balázs megyei főépítész
Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület – és Vidékfejlesztési Osztály
8.
Az önkormányzat 2017. évi külügyi tervének elfogadása, összegző
értékelés az önkormányzat 2016. évi nemzetközi tevékenységéről
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály
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2. melléklet
a „Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi munkatervére”
című előterjesztéshez
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2016. évi munkatervére
közgyűlési tagok javaslatai
Tóthi Jánosné képviselő:
1. Gyermek és ifjúsági jogok érvényesítése Tolna megyében, ezzel kapcsolatos
feladatok
2. Tartósan gyógykezelés alatt álló gyermekek a megyében, oktatásuk, nevelésük,
gondozásuk helyzete
3. A Idősügyi Tanács munkájának, összetételének felülvizsgálata
4. A megyében működő civil szervezetek feltérképezése

JOBBIK frakció:
1. Paksi erőmű beruházáshoz kapcsolódó fejlesztések koordinálása, a megye
számára a legtöbb lehetőséget kihasználni. Ezen belül közvetlen kapcsolat
kiépítése a Paks II. konzorciummal.
2. Megyemarketing-portfólió létrehozása mind gazdasági, mind turisztikai vonalon.
3. A megye három, épületként funkcionáló középkori várára építve, egy megyei
történelmi-turisztikai rendezvénysort létrehozni: Dunaföldvár- SimontornyaOzora.
4. A felhasználható források segítségével, a fent említett települések
önkormányzataival együttműködve kerékpárúttal összekötni a helységeket, így
segítve a turizmust.
5. Turisztikai –szabadidős programokban érdekelt települések
kerékpárút hálózattal, együttműködve a szomszédos megyékkel.

összekötése

6. A Sió és a Kapos völgyében a megvalósuló projektek mellett minél több vizes
élőhely létrehozását támogatni, ellensúlyozandóan a klímaváltozás hatásait.
7. A felhagyott művelésű, jellemzően löszös domboldalak újraerdősítésének
elősegítése, az erózió megállítására.
8. Natúrparkok létrehozása az arra alkalmas területeken.
9. Keleti nyitás jegyében Török, Iráni, Orosz testvérmegyei (tartományi) kapcsolatok
létrehozása.
10. Megyei egészségügyi ellátás javítása.
11. A térségi központok irányába a tömegközlekedési lehetőségek javítása, a
kisfalvakban élők érdekében.

95

2015. év december hó

Tolna Megyei Közlöny

XXV. évfolyam 4. szám

A Tolna Megyei Közgyűlés
47/2015. (XI. 27.) közgyűlési határozatának melléklete

Tolna Megye Önkormányzatának 2016. 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 2016. 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 2016. évi belső ellenőrzési tervét a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyűlése jogosult jóváhagyni.

Mindezek figyelembevételével Tolna Megye Önkormányzatának 2016. 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.
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.
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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 2016. 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:
-

belső kontrollok szabályozottsága és működése,
a személyi juttatások szabályozása, költségvetési tervezése, felhasználása és
elszámolása, különös tekintettel a közfoglalkoztatási területre,
a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó szerződések szabályszerűsége és
kezelése,
a kötelezettségvállalás, ésszerű forrás és eszközfelhasználás,
a gazdálkodás és a könyvvezetés szabályszerűsége,
a korábbi években zajlott belső és külső ellenőrzések tapasztalatainak,
megállapításainak realizálása.

II. A tervezett ellenőrzések bemutatása

1. Tervezett ellenőrzés tárgya:

Tolna
Megyei
Önkormányzati
Hivatal
személyi
juttatásokkal
kapcsolatos
tevékenységének
ellenőrzése
a
közfoglalkoztatás területén.

Ellenőrzés célja:

Átfogó képet nyerni arról, hogy a Hivatalban
a jogszabályi előírásoknak megfelelően
végzik-e a közfoglalkoztatással kapcsolatos
munkajogi, munkaügyi, pénzügyi, számviteli,
elszámolási feladatokat.
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2015. év
10 ellenőri nap
szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés
2016. II. negyedév

Megjegyzés: Az ellenőrzés ütemezése a Főjegyző és a belső ellenőr megállapodása
alapján módosulhat
Ellenőrzött szervezeti egység:

Tolna Megyei Önkormányzat,
Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala

2. Tervezett ellenőrzés tárgya:

Tolna
Megyei
Önkormányzati
Hivatal
szerződésekkel
kapcsolatos
tevékenységének ellenőrzése

Ellenőrzés célja:

Átfogó képet nyerni arról, hogy a Hivatalban
és az Önkormányzatnál rendelkezésre
állnak-e
szükséges
szerződések,
a
jogszabályi előírásoknak megfelelően végzike a szerződések kezelésével kapcsolatos
feladatokat.

Ellenőrizendő időszak:
Szükséges ellenőrzési kapacitás:
Ellenőrzés típusa:
Ellenőrzés ütemezése:

2015. év
10 ellenőri nap
szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés
2016. II. negyedév

Megjegyzés: Az ellenőrzés ütemezése a Főjegyző és a belső ellenőr megállapodása
alapján módosulhat
Ellenőrzött szervezeti egység:

Tolna Megyei Önkormányzat,
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.
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III. Kockázatelemzés
KOCKÁZAT ELEMZÉSI ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
2016. évi tervhez

SorA kockázati tényezők
szám
megnevezése
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jogszabályi változások
hatása
Bevételek
realizálhatósági szintje
Pénzügyi
szabálytalanságok
bekövetkezésének
hatásai
Szervezeti változások
hatásai
Belső szabályozás
komplexitása
Kontrolltevékenységek
működése
Személyi változások
hatásai
Alkalmazott munkaerő
képzettsége
Tévedések
bekövetkezése
Csalás, korrupció

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

alacsony

magas

közepes

közepes

alacsony

alacsony

alacsony

magas

alacsony
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A Tolna Megyei Közgyűlés
12/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének melléklete

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
dr. Takács Zita

Külső tagok:

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
dr. Say István
Bordács József
Illés Katalin

Külső tagok:
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