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Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv, melynek alapító
okiratának módosítására az alapító, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
jogosult.
Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását jogszabályváltozások
teszik szükségessé.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) módosítása következtében az alapító okirat tartalma
megváltozik. Kihirdetésre került a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 31.) NGM
rendelet, amely alapján 2014. január 1-jétől a törzskönyvben bejegyezett és a
számviteli nyilvántartásokban, beszámolókban alkalmazandó alaptevékenység
besorolási kódok megváltoztak.
Megszűnt 2014. január 1-jétől a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása, a
vonatkozó jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése miatt, ezért az erre
vonatkozó részt – az egységes alapító okirat 11. pontjának tartalmát - az alapító
okiratokból a Magyar Államkincstár jogszabályi előírás szerint törölte.
A költségvetési szervek szakágazati besorolásának számjele és megnevezése
módosult, az alaptevékenységek esetében eddig alkalmazott szakfeladat rend
szerinti besorolás helyett az alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti
besorolása lépett.
A fent jelzett, 2013. december 31-én hatályos alapító okirat tartalma szerint
nyilvántartott adatokon a változásokat a Magyar Államkincstár átvezette, a
szakfeladatok kormányzati funkcióknak történő megfeleltetését, amely esetekben ez
lehetséges volt, elvégezte. Az új kormányzati funkcióknak való megfeleltetés 2014.
január 1-jétől megtörtént. Az erre vonatkozó jogszabályi előírás szerint a szakágazat
és a kormányzati funkciók miatti változás törzskönyvi átvezetéséhez szükséges
bejelentést megtettem, az alapító okirat kiegészítését a Magyar Államkincstárhoz
megküldtem.
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A 2014. január 1-jétől bejegyzett változásokat elegendő, ha az egységes alapító
okirat tartalmazza, jogszabályi előírás szerint a fenti okok miatt bekövetkezett alapító
okirat kiegészítést az alapító okirat soron következő módosításakor elegendő azon
átvezetni.
Az Alapító okiratot érintő, a fentieken kívüli, egyéb okból szükséges változásokról,
beleértve a 2014. január 1-jét követően az alapító okiratba felveendő kormányzati
funkciókat is, módosító okiratot is el kell fogadnia a Közgyűlésnek.
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának felülvizsgálatakor
megállapítottuk, hogy néhány ponton már nem hatályos jogszabályi hivatkozásokat
tartalmaz, illetve a hivatkozások pontosítása szükséges, amelyek miatt indokolttá vált
az alapító okirat módosítása is. A Magyar Államkincstár által rendelkezésünkre
bocsátott alapító okirat minta és az alapító okirat néhány tartalmi elemeinek
újraértelmezése is indokolttá teszi a módosítást.
A határozati javaslat és a mellékletét képező módosító okirat a javasolt
változtatásokat tételesen tartalmazza.
Az Ávr. gazdálkodási feladatok ellátásának feltételeire és módjára vonatkozó
rendelkezéseinek változása indokolttá teszi, hogy az egyéb rendelkezések keretében
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal is felsorolásra kerüljön azoknak a
szervezeteknek a sorában, amelyek részére a gazdálkodási feladatokat a Hivatal
ellátja.
Általános előírásként az alapító okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzéssel lép hatályba, kivéve, ha az alapító okiratot módosító Közgyűlés
kéri a későbbi hatálybalépést és elegendő időt hagy a hiánypótlásokkal együtt is a
bejegyzés megvalósítására. Javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy az alapító okirat
módosítását 2014. március 31. napjával kezdeményezze.
A határozati javaslat 1. melléklete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító
okiratát Módosító Okirat, míg 2. melléklete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító Okirata.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alapító okirat módosítását fogadja el.
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Határozati javaslat:
A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének 2014. (II. ….) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal alapító okiratának módosításáról
1. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
a
Tolna
Megyei
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
a) Az Alapító okirat bevezető részének
két bekezdése helyébe az alábbi
bekezdés lép:
„A Tolna Megyei Önkormányzat
feladat- és hatáskörét gyakorló
Megyei
Közgyűlés
az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV.
törvény
8.
§
(5)
bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló
törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdése szerinti tartalommal az
alábbi alapító okiratot adja ki:”
b) Az Alapító okirat 3. pontjának
elnevezése helyébe a következő
elnevezés lép:
„
Létrehozásáról
rendelkező
jogszabály:”
c) Az Alapító okirat 3. pontjának
tartalma törlésre kerül.
d) Az Alapító okirat 4. Közvetlen
jogelődjének neve, székelye: pont
elnevezése és tartalma törlésre kerül,
ezzel
egyidejűleg
a
4.
pont
elnevezése az alábbiakra módosul:
„4. Közfeladata, alaptevékenysége”
e) Az Alapító okirat 4. pontja az alábbi
bekezdésekkel egészül ki:
„ 4.1 Közfeladata:
A megyei önkormányzat és szervei
működésével, a Közgyűlés elnöke
vagy a megyei főjegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
való
előkészítésével
és
végrehajtásával
kapcsolatos
feladatok ellátása.
4.2 Szakmai alaptevékenysége:
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- az önkormányzat és szervei
működésével, a közgyűlés elnöke
vagy a megyei főjegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
való
előkészítésével
és
végrehajtásával
kapcsolatos
feladatok ellátása;
a
választás
előkészítésével,
lebonyolításával
kapcsolatos
feladatok ellátása jogszabályban
foglaltak szerint;
- a népszavazással kapcsolatos
feladatok ellátása jogszabályban
foglaltak szerint;
- területfejlesztési, vidékfejlesztési,
területrendezési,
valamint
koordinációs feladatok ellátása;
4.3
Tevékenységek kormányzati
funkciók szerinti megjelölése
011130
Önkormányzatok
ás
önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
011140
Országos
és
helyi
nemzetiségi
önkormányzatok
igazgatási tevékenysége
016010
Országgyűlési,
önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztáshoz
kapcsolódó
tevékenységek
016020
Országos
és
helyi
népszavazással
kapcsolatos
tevékenységek”
f) Az Alapító okirat 4.3 Tevékenységek,
kormányzati
funkciók
szerinti
megjelölése:
alpontja
két
új
kormányzati funkcióval egészül ki:
„013360
Más szervek részére
végzett pénzügyi-, gazdálkodási,
üzemeletetési, egyéb szolgáltatások
041140
Területfejlesztés
igazgatása”
g) Az Alapító okirat 5. Jogszabályban
meghatározott közfeladata: pontjának
elnevezése és tartalma a következők
szerint módosul:
„5.Főtevékenységének
államháztartási
szakágazati
besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és
társulások igazgatási tevékenysége”
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h) Az
alapító
okirat
6.
Alaptevékenysége: elnevezésű pontja
törlésre kerül.
i) Az Alapító okirat 7. pontjának
elnevezése az alábbiak szerint
módosul:
„Vállalkozási
tevékenység
felső
határa
a
módosított
kiadási
előirányzatok arányában:”
j) Az alapító okirat 10. „Alapítói jogokkal
felruházott irányító szerv(ek) neve,
székhelye: elnevezésű pont törlésre
kerül.
k) Az Alapító okirat 11. Gazdálkodási
besorolása megjelölésű pont törlésre
kerül.
l) Az Alapító okirat 12. Vezetőjének
(vezető szerve, testülete tagjainak)
kinevezési, megbízási, választási
rendje megjelölésű pontja második és
harmadik bekezdése törlésre kerül,
ezzel egyidejűleg a következő új
bekezdésekkel egészül ki:
„A megyei közgyűlés elnökét a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 73. §-ában foglaltaknak
megfelelően, – saját tagjai sorábóltitkos szavazás útján választja a
Közgyűlés
megbízatásának
időtartamára, illetve a Közgyűlés
elnökének
megbízatása
az
új
közgyűlési elnök megválasztásáig
tart.
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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m) Az
Alapító
okirat
13.
Foglalkoztatottjaira
vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszony(ok)
megjelölése pontjának két bekezdése
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a
következő két új bekezdéssel egészül
ki:
„A közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. tv.
A munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. tv.”
n) Az Alapító okirat 14. egyéb
rendelkezések
pontjának
utolsó
bekezdése törlésre kerül, ezzel
egyidejűleg
a
következő
új
bekezdéssel egészül ki:
„A Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal ellátja a Tolna Megyei
Önkormányzat, a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal, a Tolna
Megyei
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat és a Tolna Megyei
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásával
kapcsolatos
feladatokat is.”
o) Az Alapító okirat 7. 8. 9. 12., 13., és
14. pontjának megjelölése 6., 7.,8.
,9.,10.,11. megjelölésre változik.
2. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
a
Tolna
Megyei
Önkormányzati
Hivatal
alapító
okiratának
Módosító
Okiratát
a
határozat 1. melléklete szerint 2014.
március
31.
napjával
történő
hatálybalépéssel jóváhagyja.
3. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
a
Tolna
Megyei
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát
a
módosításokkal
egységes
szerkezetben a határozat 2. melléklete
szerint 2014. március 31. napjával
történő hatálybalépéssel jóváhagyja.
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4. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának Módosító Okiratát és
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
egységes szerkezetű Alapító Okiratát
bocsássa ki, továbbá intézkedjen a
módosítások
törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetésére.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés
elnöke
Határidő: 2014. március 16.

Szekszárd, 2014. február 3.
dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

1. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Alapító okiratának módosításáról
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1) Az Alapító okirat bevezető részének két bekezdése helyébe az alábbi
bekezdés lép:
„A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei
Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése
szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”
2) Az Alapító okirat 3. pontjának elnevezése helyébe a következő elnevezés lép:
„ Létrehozásáról rendelkező jogszabály:”
3) Az Alapító okirat 3. pontjának tartalma törlésre kerül.
4) Az Alapító okirat 4. Közvetlen jogelődjének neve, székelye: pont elnevezése
és tartalma törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 4. pont elnevezése az
alábbiakra módosul:
„4. Közfeladata, alaptevékenysége”
5) Az Alapító okirat 4. pontja az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
„ 4.1 Közfeladata:
A megyei önkormányzat és szervei működésével, a Közgyűlés elnöke vagy a
megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
4.2 Szakmai alaptevékenysége:
- az önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés elnöke vagy a
megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása;
- a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása
jogszabályban foglaltak szerint;
- a népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása jogszabályban foglaltak
szerint;
- területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs
feladatok ellátása;
4.3 Tevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése
011130 Önkormányzatok ás önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
016010 Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek”
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5) Az Alapító okirat 4.3 Tevékenységek, kormányzati funkciók szerinti
megjelölése: alpontja két új kormányzati funkcióval egészül ki:
„013360 Más
szervek
részére
végzett
pénzügyi-,
gazdálkodási,
üzemeletetési, egyéb szolgáltatások
041140 Területfejlesztés igazgatása”
6) Az Alapító okirat 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: pontjának
elnevezése és tartalma a következők szerint módosul:
„ 5.Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége”
7) Az alapító okirat 6. Alaptevékenysége: elnevezésű pontja törlésre kerül.
8) Az Alapító okirat 7. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul:
„Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok
arányában:”
9) Az alapító okirat 10. „Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve,
székhelye: elnevezésű pont törlésre kerül.
10) Az Alapító okirat 11. Gazdálkodási besorolása megjelölésű pont törlésre kerül.
11) Az Alapító okirat 12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak)
kinevezési, megbízási, választási rendje megjelölésű pontja második és
harmadik bekezdése törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a következő új
bekezdésekkel egészül ki:
„A megyei közgyűlés elnökét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 73. §-ában foglaltaknak megfelelően, – saját tagjai sorából- titkos
szavazás útján választja a Közgyűlés megbízatásának időtartamára, illetve a
Közgyűlés elnökének megbízatása az új közgyűlési elnök megválasztásáig
tart.
A megyei 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. „
12) Az Alapító okirat 13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony(ok) megjelölése pontjának két bekezdése törlésre kerül, ezzel
egyidejűleg a következő két új bekezdéssel egészül ki:
„A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.”
13) Az Alapító okirat 14. egyéb rendelkezések pontjának utolsó bekezdése
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a következő új bekezdéssel egészül ki:
„A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat,
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi
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Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is.”
14) Az Alapító okirat 7. 8. 9. 12., 13., és 14. pontjának megjelölése 6., 7.,8.
,9.,10.,11. megjelölésre változik.
15) Az Alapító okirat módosítása 2014. március 31-én lép hatályba.
Szekszárd, 2014. február ….
dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

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

2. melléklet

Alapító okirat
Bevezető
A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei Közgyűlés az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi
alapító okiratot adja ki:

1.

A költségvetési szerv neve:
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

2.

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

3.

Létrehozásáról rendelkező jogszabály teljes megjelölése:

4.

Közfeladata, alaptevékenysége
4.1 Közfeladata:
A megyei önkormányzat és szervei működésével, a Közgyűlés elnöke vagy a
megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
4.2 Szakmai alaptevékenysége:
- az önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés elnöke vagy a
megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása;
- a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása
jogszabályban foglaltak szerint;
- a népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása jogszabályban foglaltak
szerint;
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- területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs
feladatok ellátása;
4.3 Tevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése
011130 Önkormányzatok ás önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
013360 Más
szervek
részére
végzett
pénzügyi-,
gazdálkodási,
üzemeletetési, egyéb szolgáltatások
016010 Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
041140 Területfejlesztés igazgatása
5.

Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

6.

Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok
arányában:
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem
folytat.

7.

Illetékessége (működési köre):
Tolna megye

8.

Irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér
11-13.
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13.

9.

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási,
választási rendje:
A megyei önkormányzati hivatalt a Közgyűlés elnöke irányítja, mint közhatalmi
költségvetési szervet (mint igazgatási apparátust) a megyei főjegyző vezeti.
A megyei közgyűlés elnökét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 73. §-ában foglaltaknak megfelelően, – saját tagjai sorából- titkos
szavazás útján választja a Közgyűlés megbízatásának időtartamára, illetve a
Közgyűlés elnökének megbízatása az új közgyűlési elnök megválasztásáig
tart.
A megyei 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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10.

Foglalkoztatottjaira
megjelölése:

vonatkozó

foglalkoztatási

jogviszony(ok)

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
11.

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

Szekszárd, 2014. február ….

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2000. október 25-i
ülésén a 80/2000. (X. 25.) kgy. határozatával, az első módosítását az 53/2004. (VI.
30.) kgy. határozatával, a második módosítását a 20/2005. (IV. 19.) kgy.
határozatával, a harmadik módosítását a 120/2006. (XII. 15.) kgy. határozatával, a
negyedik módosítását a 135/2007. (XII. 21.) kgy. határozatával, az ötödik
módosítását a 23/2009. (III. 27.) kgy. határozatával, a hatodik módosítását az
57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával, a hetedik módosítását a 44/2011. (IV. 28.) kgy.
határozatával, a nyolcadik módosítását 3/2012. (II. 17.) kgy, határozatával, kilencedik
módosítását …/2014. (II….) kgy. határozatával, 2014. március 31-i hatállyal fogadta
el.
Szekszárd, 2014. február ….

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

