
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 

12/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 
a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben 

fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet 
és a megyei közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási 

feladatok ellátásáról szóló 12/1998. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében és 92. § (2) bekezdés 
f) pontjában, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 86. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő 
térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-ában rögzítettek 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az intézményi térítési díjakat a Közgyűlés évente egyszer, rendszerint február 
hónapban állapítja meg.” 
 

2. § 
 
(1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a megyei közművelődési szakmai 

tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról szóló 12/1998. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kr.) preambulumában rögzítettek 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 10. § a) pontjában, valamint a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 86. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a közművelődési szakmai 
tanácsadó és szolgáltató feladatairól, azok intézményi szervezeti keretéről, 
költségvetési támogatásáról, valamint a szakmai tanácsadás és a szolgáltatások 
díjköteles és díjmentességi köréről az alábbi rendeletet alkotja:” 

 
(2) A Kr. 1. §-ában rögzítettek helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„A rendelet hatálya az Általános Művelődési Központ, Pedagógiai, Kulturális 
Intézet és Esélyek Háza Kulturális Irodájára (a továbbiakban: ÁMK Kulturális 
Intézete) terjed ki, amely ellátja a megyei önkormányzat részére kötelező 
feladatként előírt megyei közművelődési szaktanácsadást és szolgáltatást.” 
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3. § 

 
Jelen rendelet 2007. május 1-jével lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2007. év április hónap 19-én kihirdetésre került. 
 
Szekszárd, 2007. április 19. 
 
 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző



 

 


