
Szám: 2-1/2009. 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. március 27-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 23/2009. (III. 27.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratának módosításáról, a Tolna Megyei Önkormányzat 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete beolvadás miatti 
megszüntetéséről és megszüntető okiratának kiadásáról: 
 
I.  
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezetét a költségvetési szervek jogállásáról szóló 
2008. évi CV. törvény ( a továbbiakban: Kszj. tv.) 11. §-
ában foglaltaknak megfelelően átalakítja. A Tolna Megyei 
Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete 
beolvad a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalába. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezetét beolvadás miatt 2009. június 30. napjával 
megszünteti. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító 

és irányító szerv a Tolna Megyei Önkormányzat 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetét a Kszj. tv. 12. § 
(1) bekezdés d) pontja alapján azért szünteti meg, mert az 
eddig részben önállóan működő költségvetési szerv 
feladatköre a munkahelyi vendéglátás, konyha 
működtetésének 2008. november 1-jei átadásával 
nagymértékben csökkent, feladatai a Tolna Megyei 
Önkormányzat, illetve szervei technikai feladatai ellátására 
korlátozódott. A beolvadással egységes irányítás alá 
kerülnek az önkormányzat működését segítő szervezeti 
egységek, megszüntethetőek a pénzügyi, gazdálkodási 
feladatok ellátásában jelenleg meglévő párhuzamosságok, 
a feladatellátás szakmai és gazdálkodási szempontból is 
más szervezeti formában hatékonyabban látható el. 

 
4. A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei 

Önkormányzati Hivatal, a Kszj. tv. 11. § (2) bekezdése 
értelmében. 
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5. A megszűnő költségvetési szerv feladatait 2009. július 1-
jétől a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el, a 
feladatok beépülnek a Hivatal szervezetébe. 

 
6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Antus Antal 

intézményvezető magasabb vezetői megbízását 2009. 
június 30. napjával visszavonja. 

 
7. A megszűnő költségvetési szervnél foglalkoztatott 11 fő 

közalkalmazott továbbfoglalkoztatását a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal vállalja. A közalkalmazottak 
közalkalmazotti jogviszonya 2009. június 30. napján 
megszűnik. A közalkalmazottak tájékoztatására, 
jogviszonyának megszűnésére, továbbfoglalkoztatására a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 25/A. § és 25/B. §-ában foglalt rendelkezéseket 
kell alkalmazni. 

 
8. A megszűnő költségvetési szerv minden joga és 

kötelezettsége a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
jogává és kötelezettségévé válik. 
A megszűnő költségvetési szerv használatában lévő ingó 
és ingatlan vagyont, követeléseket, kötelezettségeket és 
pénzkészletet 2009. június 30-i fordulónappal készített 
átadó-átvételi leltár alapján át kell adni a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatalnak. 
 

9. A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó 
Szervezete bankszámláját 2009. június 30. napjával meg 
kell szüntetni, a bankszámlán lévő pénzkészletet a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal, mint jogutód 
bankszámlájára kell átutalni. 

 
10. A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki 

Ellátó Szervezete megszűnés időpontjáig teljesített 
bevételei és kiadási figyelembevételével megállapított 
módosított előirányzata és a 2009. évre jóváhagyott 
kiadási előirányzata különbözete – a beszámoló 
elkészítését követően – a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal 2009. évi költségvetési előirányzatait növeli.  

 
11. A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. 

napjáig lehet kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. 
december 31. napjáig terjedő időtartamra, a 
foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az 
intézmény folyamatos működésével, az általa működtetett 
ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével, 
karbantartásával, javításával, az általa nyújtott 
szolgáltatások teljesítésével, a közterhek megfizetésével 
összefüggő feladatok esetében.  
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12. A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a megszűnés 

napjára vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti 
beszámoló, egyéb jogszabályok szerinti dokumentumok 
elkészítésére köteles.  

 
13. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és 

Műszaki Ellátó szervezete megszüntetéséről a határozat 1. 
számú mellékletét képező megszüntető okiratot, az abban 
foglalt tartalommal, 2009. június 30. hatállyal jóváhagyja. 

 
14. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a költségvetési szerv 

megszüntetésének törzskönyvi nyilvántartásokon történő 
átvezetéséről a hatályos jogszabályi előírások szerint 
gondoskodjon. 

 
II. 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzati Hivatalt, a költségvetési szervek 
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 
18. §-aiban foglaltak alapján tevékenységének jellege 
alapján közhatalmi költségvetési szervnek, a 
feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezetét 2009. június 30. napjával megszünteti, 2009. 
július 1. napjával beolvasztja a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatalba.  

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a megszűnő Tolna 

Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezete jogutódja. A jogutódlás a vagyoni jogok és 
kötelezettségek tekintetében is fennáll.  

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. július 1-jétől 

ellátja a megszűnő Tolna Megyei Önkormányzat 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete feladatait. A 
feladatok beépülnek a Hivatal szervezetébe. 

 
5. A megszűnő költségvetési szerv használatában lévő ingó 

és ingatlan vagyont, követeléseket, kötelezettségeket és 
pénzkészletet 2009. június 30-i fordulónappal készített 
átadó-átvételi leltár alapján át kell vennie a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatalnak. 
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6. A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a megszűnés 
napjára vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti 
beszámoló, egyéb jogszabályok szerinti dokumentumok 
elkészítésére köteles. 

 
7. A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki 

Ellátó Szervezetben jelenleg foglalkoztatott 
közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya 2009. június 
30. napján megszűnik. A közalkalmazottak 
továbbfoglalkoztatását 2009. július 1-jétől a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal vállalja. 

 
8. A közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásával, 

tájékoztatásával kapcsolatos eljárásokban a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 25/A. § és 25/B. §-aiban foglaltakat kell 
alkalmazni. 

 
9. A továbbfoglalkoztatáshoz hozzájáruló 

közalkalmazottakkal a megyei főjegyző, mint a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője, a munkáltatói 
jogok gyakorlója határozatlan időtartamra szóló 
munkaszerződést köt. A továbbfoglalkoztatáshoz 
hozzájáruló, illetve esetlegesen azt nem vállaló 
foglalkoztatottakat az átszervezés következtében hátrány 
nem érheti. 

 
10. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzati Hivatal beolvadást követő 
egységes alapító okiratát 2009. július 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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 (határozat 

(ok)): 
A Tolna Megyei Közgyűlés 80/2000. (X. 25.) Kgy. 
határozata, 2000. október 21-i hatállyal. 

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 7100, 
Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

6. Alaptevékenysége: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
(szakágazat) 
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 
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751164 Települési és területi kisebbségi 
önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
751175 Országgyűlési képviselő választással 
kapcsolatos feladatok 
751186 Önkormányzati képviselő választással 
kapcsolatos feladatok 
751757 Önkormányzati valamint többcélú 
kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai 
751922 Önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 
751966 Önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások feladataira nem tervezhető 
elszámolása 
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshely 
nyújtása 
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshely 
nyújtása sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók számára 
551414 Üdültetés 
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése 
801214 Általános iskolai, nappali rendszerű 
nevelés, oktatás 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása 
802144 Nappali rendszerű, gimnáziumi nevelés, 
oktatás 
802177 Nappali rendszerű, szakközépiskolai 
nevelés, oktatás 
802241 Nappali rendszerű, szakképesítés 
megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 
802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő 
iskolai oktatása 
805212 Pedagógiai szakszolgálat 
805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
851121 Aktív fekvőbeteg ellátás 
853136 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
853147 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás 
853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó 
otthonaiban történő ellátás 
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs 
intézményi ellátás 
921617 Színházi tevékenység 
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 
923215 Múzeumi tevékenység 
923314 Levéltári tevékenység 
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7. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek 
arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kisegítő és 
vállalkozási tevékenységet nem folytat 

8. Illetékessége (működési köre): 
Tolna megye 

9. 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. 

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, 
székhelye: 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 
Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

11. Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységek jellege alapján:  

Közhatalmi költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: - 

b) Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv 

12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) 
kinevezési, megbízási, választási rendje: 
A megyei önkormányzati hivatal, mint gazdasági 
szervezet vezetője a megyei közgyűlés elnöke, mint 
közhatalmi költségvetési szerv (mint igazgatási 
apparátus) vezetője pedig a megyei főjegyző. 
A megyei közgyűlés elnökét, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 74. § (1) 
bekezdésében 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 Közgyűlés a megyei főjegyzőt, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. 
§ (4) bekezdése, valamint a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján, határozatlan időre 
nevezi ki a jogszabályban rögzített pályázati eljárás 
és a szükséges képesítési követelmények 
figyelembe vételével. 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony(ok) megjelölése: 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
tv. 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 
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14. 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 rendelete alapján az 
alapító okiratban rögzített közszolgáltatási 
feladatokat is elláthat. 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
megállapodás alapján ellátja a Tolna Megyei Német 
Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatokat. 
A Tolna Megyei Önkormányzat a 2009. június 30. 
napján megszűnő Tolna Megyei Önkormányzat 
Gazdasági és Műszaki Szervezet jogutódja. 

 
11. A Közgyűlés a Tolna Megyei önkormányzat Alapító 

okiratát egységes szerkezetben a határozat 2. számú 
melléklete szerint jóváhagyja. 

 
12. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a módosított alapító 

okiratot 2009. július 1-jei hatállyal bocsássa ki. 
 

13. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a törzskönyvi 
nyilvántartással kapcsolatos bejelentési kötelezettségnek 
tegyen eleget. 

 
Felelős: a I. 1.-3., 6., 10., 13., 14. pont esetében dr. Puskás 

Imre a Közgyűlés elnöke, 
a I. 4.,.5., 8., 9., 12., pont esetében dr. Bartos 
Georgina megyei főjegyző, 
a I. 11. pont esetében Antus Antal igazgató 
a I. 7. pont esetében dr. Bartos Georgina megyei 
főjegyző és Antus Antal igazgató. 
a II. 1., 2., 10., 11., 12., 13. pont esetében dr. Puskás 
Imre, a Közgyűlés elnöke, 
a II. 3-9. pontok esetében dr Bartos Georgina megyei 
főjegyző. 

Határidő:   a I. 1-3.,6-7., 9., 11. pont esetében 2009. június 30. 
a I. 4., 5. és 8. pont esetében folyamatos, 
a I. 5. és 13.,14. pont esetében 2009. április 5. 
a I. 10. pont esetében 2009. december 31. 
a I. 12. pont esetében 2009. szeptember 1. 
a II. 1. pont esetében 2009. június 1., 
a II. 2., 7., 9. pont esetében 2009. július 1. 
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a 3. és 4. pont esetében folyamatos, 
a II. 5. pont esetében a pénzkészlet átutalására 
2009. június 30, míg a leltár elkészítésére 2009. 
szeptember 1. 
a II. 6. pont esetében 2009. szeptember 1. 
a II. 8. pont esetében 2009. június 1. 
a II. 10., 11., 12., 13. pont esetében 2009. április 5. 

 
 
 

k.m.f.t. 
 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 
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A Tolna Megyei Önkormányzat 23/2009. (III. 27.) Kgy. határozatának 
1. számú melléklete 

 
 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 
 
 

1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és 
Műszaki Ellátó Szervezete 

 
2. A költségvetési szerv székhelye: 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 

3. 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. 
 

4. A megszüntető szerv (ek) neve, székhelye: 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13. 
 

6.     A megszüntető jogszabály (határozat (ok), hatály  
A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete 
átalakító/megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
…/2009. (III. 27.) Kgy. határozatával, 2009. június 30-i  hatállyal hagyta jóvá. 
 

7.   Az átalakítás, megszüntetés oka: a költségvetési szervek jogállásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja, mely szerint az önkormányzat 
hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben 
hatékonyabban teljesíthető. 

 
8. Az átalakulás módja: beolvadás, a megszűnő költségvetési szerv beolvad a 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalba 
 
9. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: 

A költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2009. július 1-jétől a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal szervezeti egysége látja el, ezek a következők:  
üdültetési feladatok, 
önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai 
ezen belül: 
a vagyonhasználati körébe utalt ingatlanok épületgondnoksági, üzemeltetési 
fenntartási, karbantartási, épület és berendezés felújítási feladatai, 
- a közgyűlés és bizottságai ülésével összefüggő, valamint az egyéb 
rendezvények előkészítésével kapcsolatos reprezentációs, szervezési feladatok, 
- az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban ingyenes használati joggal 
elhelyezett hivatalok, szervezetek részére épületüzemeltetési összefüggő 
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szerződésben rögzített szolgáltatások nyújtása a felmerülő kiadások megfizetése 
ellenében, 
- az önkormányzat ingatlanaiban lévő szabad kapacitások bérbeadással történő 
hasznosítása, 
- nyomda, sokszorosító működtetése a megyei önkormányzat és szervei részére, 
- a megyei önkormányzat üdülőjének üzemeltetése, a Zamárdi üdülő vállalkozóval 
történő üzemeltetése. 
 

10. A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat és indoka: 
- 

11. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről: 
A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal. A megszűnés napján fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek 
tekintetében a jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat. 

 
12. Rendelkezés a tartozásokról: 

 
A jogutód Tolna Megyei Önkormányzat a megszűnő költségvetési szerv 2009. 
június 30. napján fennálló elismert tartozásáért helytáll. A vitatott pénz-, vagy 
pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni és ennek eredménye 
alapján kell a tartozást rendezni. 
 
A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig lehet 
kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. december 31. napjáig terjedő 
időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény 
folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések 
üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások 
teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 
 

13. Egyéb rendelkezések: 
 
 
Szekszárd, 2009. június hónap 30. nap 

 
 
  dr. Puskás Imre                                     dr. Bartos Georgina                                       

            a Tolna Megyei Önkormányzat                        megyei  főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke 
 
 
Záradék: 
A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete 
megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint irányító 
(alapító) szerv 23/2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. június 30. hatállyal hagyta 
jóvá. 
  
Szekszárd, 2009. március 27. 
 

dr. Bartos Georgina 
   megyei főjegyző 
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 23/2009. (III. 27.) Kgy. határozatának 
2. számú melléklete 

 
Alapító okirat 

 
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevezető 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei Közgyűlés a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, illetve a 
76. §-a alapján, és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazásra 
figyelemmel a Megyei Önkormányzat és szervei működésével, közhatalmi feladatai 
ellátásával, a jogszabályokban foglalt államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a megyei 
önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervet alapít. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
létrehozására vonatkozó dokumentum jogszabályokban rögzített tartalmi és formai 
elemeit az alábbiak szerint állapítja meg. 
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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 (határozat (ok)): 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés  80/2000. (X. 25.) Kgy.határozata,2000. október 
21-i hatállyal 
 

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-
13. 
 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 

6. Alaptevékenysége: 
841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége (szakágazat) 
 
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
751164 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
751175 Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok 
751186 Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos feladatok 
751757 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 

ellátó, kisegítő szolgálatai 
751922 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
751966 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások feladataira 

nem tervezhető elszámolása 
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtása 
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtása sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók számára 
551414 Üdültetés 
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
801214 Általános iskolai, nappali rendszerű nevelés, oktatás 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelése, oktatása 
802144 Nappali rendszerű, gimnáziumi nevelés, oktatás 
802177 Nappali rendszerű, szakközépiskolai nevelés, oktatás 
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802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai 
oktatás 

802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 

805212 Pedagógiai szakszolgálat 
805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
851121 Aktív fekvőbeteg ellátás 
853136 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
853147 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás 
853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás 
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 
921617 Színházi tevékenység 
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 
923215 Múzeumi tevékenység 
923314 Levéltári tevékenység 

 
7. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak 

felső határa a szerv kiadásaiban: 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kisegítő és vállalkozási tevékenységet 
nem folytat 
  

8. Illetékessége (működési köre): 
 
Tolna megye 
 

9. 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. 
 

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, 
székhelye: 
 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
11. Típus szerinti besorolása: 

a) A tevékenységek jellege alapján:  
 
Közhatalmi költségvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája: - 
 

b) Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján: 
 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
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12. 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 74. § (1) bekezdésében 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 Közgyűlés a megyei főjegyzőt a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében, valamint a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében foglaltak 
alapján, határozatlan időre nevezi ki a jogszabályban rögzített pályázati eljárás 
és a szükséges képesítési követelmények figyelembe vételével. 

 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése: 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 

 
14. 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 megállapodás alapján ellátja a Tolna 
Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is. 

  
 
Szekszárd, 2009. július 1. 
 
 
 

dr. Puskás Imre                                       dr. Bartos Georgina 
               a Közgyűlés elnöke                                       megyei főjegyző 
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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. az ötödik 
módosítását 23/2009. (III. 27.) Kgy. határozatával fogadta el. 
 
 
 
Szekszárd, 2009. március hónap 27. nap 
 
 
 
 
                                                                                  dr. Bartos Georgina 
                                                                                     megyei főjegyző  
 

 
 


