
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat 

15/2010. (X.14.) önkormányzati rendelete 
a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján – figyelemmel e 
törvény 18.§ (1) bekezdésére -  az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. § 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2003. (IV.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 59.§ (1) – (2) 
bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„ 59.§ (1) A Közgyűlés állandó bizottságai (a továbbiakban: bizottságok):  
 
a) Jogi és Ügyrendi Bizottság,  
b) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, 
c) Humán Bizottság. 
 
(2)  A bizottságok közgyűlési tagjainak száma legalább 6 fő. A bizottságok további 
tagjait az Ötv. vonatkozó rendelkezései figyelembevételével választja meg a 
Közgyűlés.” 
 

2. § 
 
(1) A Rendelet „Bizottságok feladatairól és a bizottságokra átruházott hatáskörökről” 
szóló 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 
(2) A Rendelet szövegében szereplő Pénzügyi Bizottság elnevezés helyébe 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megjelölés lép. 
 
(3) A Rendelet szövegében szereplő Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 
elnevezés helyébe Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megjelölés lép. 
 
(4) A Rendelet szövegében szereplő Integrációs, Területfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elnevezés helyébe Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
megjelölés lép. 
 
(5) A Rendelet szövegében szereplő Ifjúsági és Sport Bizottság elnevezés helyébe 
Humán Bizottság megjelölés lép. 
 
(6) A Rendelet szövegében szereplő Művelődési és Kisebbségi Bizottság elnevezés 
helyébe Humán Bizottság megjelölés lép. 
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(7) A Rendelet szövegében szereplő Szociális és Egészségügyi Bizottság elnevezés 
helyébe Humán Bizottság megjelölés lép. 
 

3.§ 
 
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2010. október 14-én kihirdetésre került.  
Szekszárd, 2010. október 14.  
 
 
 

dr. Bartos Georgina 
           megyei főjegyző 
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Melléklet 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2003. (IV. 22.) 
önkormányzati rendeletének  

5. sz. melléklete 
 

Bizottságok feladatairól és a bizottságokra átruházott hatáskörökről 
 
 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
A Közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök: 

 
- Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Közgyűlés elnöke tekintetében (díjazás 

és költségtérítés megállapítás, kártérítési felelősség megállapítása kivételével). 
 
A bizottság további feladatai: 
 
- Javaslatot készít a Közgyűlés számára a tisztségviselők javadalmazására. 
 
- Vizsgálja a Közgyűlés tagjainak mandátumát. 
 
- Lebonyolítja a Közgyűlés hatáskörébe tartozó választásokat, titkos szavazásokat, 

megállapítja azok eredményét és jelentést tesz a Közgyűlésnek. 
 
- A főjegyzővel közösen figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat 

hatályosulását, szükség szerint módosító indítványt terjeszt elő. Az SZMSZ és 
módosítása csak a bizottság véleményével együtt terjeszthető a Közgyűlés elé.  

 
- Véleményezi a Közgyűlés rendeleteit, koordinálja a Közgyűlés rendeletalkotó 

tevékenységét.  
 
- Ellenőrzi a Közgyűlés rendeleteinek, határozatainak végrehajtását.  
 
- Véleményezi a Közgyűlés hatáskörének átruházására vonatkozó előterjesztést.  
 
- Állást foglal jogi, ügyrendi kérdésekben.  
 
- Vizsgálja a Közgyűlés tisztségviselői, a Közgyűlés tagjai, valamint a bizottsági tagok 

összeférhetetlenségét és az összeférhetetlenségi bejelentéseket. 
 
- Nyilvántartja és ellenőrzi a Közgyűlés tisztségviselői és a Közgyűlés tagjai 

vagyonnyilatkozatait. 
 
- Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, annak eredményéről 

tájékoztatja a Közgyűlést. 
 
- Véleményezi a Közgyűlés Hivatalának szervezeti, működési rendjére vonatkozó 

javaslatot.  
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- Előzetesen véleményezi a megyehatárt érintő területszervezési intézkedéseket.  
 
- Figyelemmel kíséri a megye területén a közrend, közbiztonság helyzetét, javaslatot 

tesz a javítására.  
 
- Véleményezi a települési önkormányzatokkal létrejövő együttműködési megállapo-

dásokat, társulási szerződéseket.  
 
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
A Közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök: 
 
- Jóváhagyja - a Humán Bizottsággal közösen - a megyei önkormányzati 

idegenforgalmi feladatokat ellátó intézményi szervezeti egység munkatervét és az 
erről szóló beszámolót. 

 
 
A bizottság feladatai: 
 
- Véleményezi a költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelet-tervezeteket.  
 
- Véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámoló 

tervezeteit. 
 
- Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását, a vagyon 

változását, vizsgálja a változásokat előidéző okokat.  
 
- Vizsgálja az Önkormányzat likviditását, az esetleges hitelkérelmek indokait és 

gazdasági megalapozottságát.  
 
- Ellenőrzi az Önkormányzati Hivatalnál a pénzkezelési szabályzat betartását, a 

bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesítését.  
 
- Figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények ellenőrzését.  
 
- Véleményezi az ellenőrzési tapasztalatokról szóló tájékoztatókat.  
 
- Javaslatot tesz az intézményi ellenőrzések kiemelt szempontjaira.  
 
- Vizsgálja az intézmények költségvetésének végrehajtását, javaslatot tesz 

költségvetésük, illetve - az illetékes szakmai bizottságokkal közösen - 
tevékenységük módosítására. 

 
- Felügyeli az önkormányzati vagyon hatékony működésének, megóvásának, 

fejlesztésének elősegítését szolgáló stratégiai koncepciók előkészítését, 
kidolgozását. 

 
- Ellenőrzi az önkormányzati vagyon fejlesztésére, állagmegóvására irányuló 

stratégiai döntések előkészítését, véleményezi a döntési alternatívákat.  
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- Javaslatot tesz a fejlesztési tervek szükség szerinti aktualizálására, pénzügyi 

feltételektől függően a fejlesztések rangsorolására.  
 
- Véleményezi a fejlesztési, felújítási források elnyerésére irányuló pályázatokat, 

javaslatot tesz a pályázatok benyújtására.  
 
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a felhalmozási kiadások alakulását, javaslatot tesz 

a költségvetési rendelet szükség szerinti módosítására a pénzügyi lehetőségek 
figyelembevételével.  

 
- Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a fejlesztések, felújítások megvalósítását.    
 
- Véleményezi a fejlesztési hitel-igénybevétel szükségességét, javaslatot tesz a hitel 

igénybevételére.  
 
- Felügyeli, a vagyongazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendeletek, 

határozatok előkészítését.  
 
- Figyelemmel kíséri az Önkormányzati vagyon alakulását.  
 
- Kezdeményezi az önkormányzati vagyon hasznosítását, felügyeli a hasznosítási 

terv készítését, felülvizsgálja a tervet, aktívan részt vesz annak végrehajtásban.   
 
- Figyelemmel kíséri a tőkepiac tendenciáit, mely alapján befektetéseket 

kezdeményez. 
 
- Felügyeli, illetve ellenőrzi az Önkormányzat gazdasági társaságalakítási 

(átalakítási) kezdeményezéseit, gazdasági társaságba történő pénzbeli és apport 
befektetéseit. 

 
- Véleményezi ingatlan vásárlására, cseréjére, alapítvány létrehozására, alapítvány-

hoz való csatlakozásra előkészített javaslatokat, a végrehajtást ellenőrzi.  
 
- Kezdeményezi és segíti a gazdasági kapcsolatok kialakítását, szélesítését.  
 
- Vizsgálja a megye gazdasági adottságait, lehetőségeit. Közreműködik a megyei 

jelentőségű fejlesztési programok, vállalkozások előkészítésében, figyelemmel 
kíséri ezek megvalósulását.  

 
- Véleményezi a költségvetési koncepciót, az éves költségvetési rendelet-tervezetet, 

a végrehajtásáról szóló fél éves és éves beszámoló tervezeteit. Javaslatot tesz 
koncepcionális kérdésekben. 

 
- Véleményezi a költségvetési rendelet módosítási tervezeteit. 
 
- Véleményezi a Közgyűlés tagjai, bizottságai, elnöke, a főjegyző pénzügyi kihatással 

járó előterjesztéseit.  
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- Véleményezi az önkormányzati és intézményi költségvetési források terhére 

tervezett fejlesztési, felújítási javaslatokat, különös tekintettel azok pénzügyi 
kihatásaira.  

 
- Ellenőrzi és hitelesíti az önkormányzat törzsvagyon leltárát.  
 
- Javaslatot tesz - a szakmailag illetékes bizottságokkal közösen - a Közgyűlésnek 

önkormányzati költségvetési szerv alapítására, átszervezésére, megszüntetésére.  
 
- Véleményezi - az illetékes szakmai bizottságokkal együtt - az alapítványokhoz való 

csatlakozást, támogatásokra vonatkozó pót-előirányzati kérelmeket.  
 
- A települési önkormányzatok igényei szerint módszertani segítséget nyújt, szakta-

nácsadást, információt biztosít. 
 
- Közreműködik a megyei területfejlesztési, kistérségi fejlesztések előkészítésében, 

megvalósításában. 
 
- Részt vesz ágazati fejlesztési koncepciók kidolgozásában és összehangolásában. 
 
- Közreműködik a vállalkozásbarát környezet megteremtésének elősegítésében, a 

vállalkozások, a gazdasági növekedés, a jövedelemteremtő képesség feltételeinek 
javításában. 

 
- Közreműködik - más szakmai bizottságokkal közösen - a Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése területfejlesztési feladatkörének ellátásában. 
 
- Érvényre juttatja a megye települési önkormányzatainak sajátos, a térség 

helyzetéből adódó érdekeit, megjeleníti, képviseli azokat. 
 
- Közreműködik a megyében a gazdasági adottságok feltárásának vizsgálatában, 

koncepciók, programok kidolgozásában, a megye infrastrukturális 
elmaradottságának felszámolásában. 

 
- Segíti a települési, kistérségi és megyék közötti együttműködést, kapcsolattartást. 
 
- Tevékenységi területét illetően főhatóságokkal és egyéb szervekkel 

együttműködést alakít ki. 
 
- Figyelemmel kíséri a települési önkormányzatok információjának biztosítása 

érdekében megyei, térségi agrárfórum szervezését. 
 
- Együttműködési formák kidolgozásával elősegíti a térség mezőgazdaságának 

fejlesztését. 
 
- Összehangolja a megyét, illetve több települési önkormányzatot érintő 

területfejlesztési és rendezési feladatokat. 
 
- Segíti a települési, kistérségi és megyék közötti együttműködést, kapcsolattartást. 
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- Összehangolja az elmaradott és speciális térségekkel kapcsolatos feladatokat.  
 
- Vizsgálja az infrastruktúra, az ellátás és szolgáltatások megyei helyzetét, javaslatot 

dolgoz ki a területi különbségek mérséklésére, megszüntetésére.  
 
- Közreműködik a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tervek, 

koncepciók kidolgozásában, elemzi a megyében folyó természet- és környezetvé-
delmi tevékenységet, elősegíti a műemlékvédelmi feladatok ellátását. 

 
- Figyelemmel kíséri a regionális jellegű kommunális szolgáltatás helyzetét, és 

javaslatot készít a szolgáltatás fejlesztésére.  
 
- Gondoskodik területfejlesztésre, környezetvédelemre, idegenforgalomra, a 

területrendezésre és műemlékvédelemre elkülönített pénzeszközök 
felhasználására vonatkozó pályázat kiírásáról és értékeléséről. 

 
- Közreműködik a Megyei Önkormányzat működési területén a gazdasági 

adottságok, erőforrások feltárásának vizsgálatában, részt vesz az ezek 
hasznosítását célzó programok, konkrét beruházások, fejlesztések, vállalkozások 
előkészítésében, létrehozásában, figyelemmel kíséri ezek megvalósulását.  

 
- Segíti az ár- és belvíz elleni védekezést, vízrendezési feladatok ellátását.  
 
- Elősegíti a megyei önkormányzati képviselők folyamatos tájékoztatását az uniós 

jogharmonizációs intézkedésekről.  
 
- Közreműködik a nemzetközi szervezetekben (Európai Régiók Gyűlése, Duna Menti 

Tartományok Munkaközössége, Európai Bortermelő Régiók Gyűlése) végzett 
tevékenység megyék közötti jobb összehangolásában, az érdekek hatékonyabb 
érvényesítésében.  

 
- Elősegíti a közigazgatás területén történő együttműködés erősítését Bautzen és 

Main Tauber járás, Aube megye, Alba megye, Szecsuán tartomány, Pozega Slavon 
megye, West Sussex tartomány bevonásával.  

 
- Közreműködik az uniós képzési és konferencia sorozat további kiterjesztésében, 

akkreditált képzések elindításában. 
 
- Gondoskodik a civil szervezetekkel kialakított kapcsolatok további mélyítésében. 
 
- Folyamatosan kapcsolatot tart – a Hivatal illetékes osztályán keresztül – az Európai 

Bizottság Magyarországi Képviseletével, a szakminisztériumok illetékeseivel.  
 
Figyelemmel kíséri: 
 
-   A központi kormányzat felügyelete és koordinálása alapján az önkormányzati 

rendeletek jogharmonizációs célú átvilágítását.  
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- A vállalkozást élénkítő megyei önkormányzati tevékenység területi hatását. 

 
- A Megyei Önkormányzat térségi, területfejlesztési tevékenységének 

megvalósulását. 
  

- A Megyei Önkormányzat és a települési önkormányzatok közötti információs 
kapcsolatok alakulását. 

 
- Elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.  
 
- Gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról és bemutatásáról.  
 
- Segíti és koordinálja a Megyei Önkormányzat térségi, területfejlesztési tevékenysé-

gét, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű térségekre.  
 
- Részt vesz ágazati fejlesztési koncepciók kidolgozásában és összehangolásában.  
 
- Tevékenységi területét érintően együttműködést alakít ki a főhatóságokkal, egyéb 

szervekkel.  
 
 

Humán Bizottság 
 
A Közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök: 
 
- Javaslatot tesz valamely egyesített szociális intézmény, vagy időskorúak otthona 

módszertani feladatok ellátására való kijelölésére.   
 
- Jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények házirendjét és 

szakmai programját. 
 
- Jóváhagyja a Balassa János Kórház házirendjét.  
 
- Dönt a kiemelkedő szociális munkát végzők elismeréséről.  
 
- Választási ciklusonként három alkalommal (évente egyszer, azon év kivételével, 

mikor az intézményi beszámolóra a Közgyűlés éves Munkaterve alapján a 
Közgyűlés előtt kerül sor) beszámoltatja az Integrált Szociális Intézmény 
igazgatóját és értékeli tevékenységét. 

 
-  Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíj pályázatra 

beérkezett pályázatok elbírálásáról.  
 
- Jóváhagyja a Megyei Múzeum, a Megyei Könyvtár, és a Megyei Levéltár 

munkatervét és az erről szóló beszámolóját. 
 
- Jóváhagyja – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen – a megyei 

önkormányzati idegenforgalmi feladatokat ellátó intézmény munkatervét és az erről 
szóló beszámolót. 
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- Jóváhagyja az általános művelődési központ kulturális intézetének munkatervét.  
 
- Jóváhagyja a közoktatási intézmények nevelési illetőleg pedagógiai (pedagógiai-

művelődési) programját és házirendjét. 
 
- Engedélyezi a megyei fenntartású közoktatási intézményekben alkalmazott 

időkeretek felhasználását és jogszabályban meghatározott órakeretektől való 
eltérést. 

 
-   Jóváhagyja a megyei fenntartású közoktatási intézmények beiskolázási tervét. 
 
- Gondoskodik a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék teljesítésének 

felülvizsgálatáról, szükség esetén javaslattal él a Közgyűlés felé.  
 
- Jóváhagyja a gyermekvédelmi intézmények házirendjét.  
 
- Pályázatot ír ki a megyei önkormányzati kijelölésű egyetemi és főiskolai kollégiumi 

férőhelyekre. 
 
- Jóváhagyja a megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi 

intézmények szakmai programját, ellenőrzi házirendjük és más belső 
szabályzataik jogszerűségét. A jogszabálysértés orvoslására vonatkozó felhívás 
eredménytelensége esetén a jogsértő házirendet vagy más belső szabályzatot 
megsemmisíti.  

 
- Választási ciklusonként három alkalommal (évente egyszer, azon év kivételével, 

mikor az intézményi beszámolóra a Közgyűlés éves Munkaterve alapján a 
Közgyűlés előtt kerül sor) beszámoltatja a gyermekvédelmi intézmény 
igazgatóját, és értékeli tevékenységét.  

 
 
A bizottság további feladatai: 
 
- Figyelemmel kíséri a Megyei Önkormányzat által fenntartott egészségügyi és 

szociális intézmények működését, szervezeti, strukturális fejlesztésükre javaslatot 
tesz.  

 
- Részt vesz az egészségügyi és szociális intézmények tevékenységének 

törvényességi, valamint szakmai ellenőrzésében.  
 
- Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos 

szociális intézményekben fizetendő térítési díj mértékére vonatkozóan. 
 
- Tájékozódik a hátrányos helyzetű lakossági csoportok életkörülményeiről, 

javaslataival segíti az e téren jelentkező feladatok megoldását.  
 
- Segíti a megye területén lévő a fogyatékosok érdekeit képviselő és támogató 

szervezetek működését.  
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- Figyelemmel kíséri a megye kábítószer helyzetét és részt vesz a megelőzés és a 

gyógykezelés megszervezésében.  
 
- Segíti és támogatja a minőségbiztosítási rendszerek kialakítását az egészségügyi 

ellátásban.  
 
- Az egészségügy modernizációjában, a stratégia kialakításában aktívan részt vesz. 
 
- Figyelemmel kíséri az egészségügyi vállalkozások létrehozását, részt vesz azon 

döntés előkészítésekben, amelyek az egészségügyi ellátás privatizációjával 
kapcsolatosak.  

 
- Együttműködik az egészségügy és szociális területen működő főhatóságokkal és 

egyéb szervekkel.  
 
- Figyelemmel kíséri a települési önkormányzatok feladatkörébe nem tartozó, az 

egész megyét érintő egészségügyi és szociális feladatokat, azokra vonatkozóan a 
megoldási javaslatokat kidolgozza, összehangolja.  

 
- Javaslatot tesz a Közgyűlésnek az érdekképviseleti fórumokba kijelölendő önkor-

mányzati képviselők személyére. 
 
- Közreműködik az egészségügyi és szociális ágazatokra vonatkozó cél-, és címzett 

támogatásokra benyújtandó pályázatok, valamint az egyéb pályázatok 
előkészítésében, azokkal kapcsolatban véleményt nyilvánít, javaslatot tesz.  

 
- Segíti a megye tudományos életének fejlesztését, az egészségügyi és szociális 

intézményekben dolgozók szakmai képzését és továbbképzését. Segítséget nyújt a 
megye orvos-, és szociális szakember megtartó erejének fokozásához, főként a 
magasan kvalifikált szakemberek megyében maradásához. 

 
- Kiemelten foglalkozik az iskolai egészségügy helyzetével. 
 
- Javaslatot tesz a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolására, 

véleményezi a megye szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, valamint a 
megye települései által elkészített koncepciókat. 

 
- Javaslatot tesz a Közgyűlés elnökének a szociális és egészségügyi feladatokra 

elkülönített pénzügyi keret felhasználására.  
 
- Részt vesz a megye kulturális értékeinek védelmében, az alkotó művészet, a 

lakossági művelődés, a tudományos tevékenység támogatásában, a megye humán 
szellemi értékeinek gyarapításában.  

 
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei fenntartású közoktatási, közművelődési, 

közgyűjteményi és művészeti intézmények működését, közreműködik pénzügyi, 
gazdasági, törvényességi ellenőrzésükben, közreműködik ezen szakterületek 
fejlesztési koncepciójának kidolgozásában. 
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- Feltárja és egyezteti speciális és középfokú iskoláztatással kapcsolatos érdekeket, 

ezt figyelembe vevő közoktatási koncepciót készít. 
 
- Közreműködik a Megyei Közgyűlés és az egyházak, valamint a nemzetiségek 

közötti együttműködés fejlesztésében.  
 
- Javaslatot tesz a Közgyűlésnek az iskolaszékekben való önkormányzati képviselet-

re. 
 
- A megye nemzetközi kapcsolatait felhasználva felméri és támogatja az oktatás, a 

kultúra, valamint az idegen nyelvtanulás lehetőségeit.  
 
- Véleményezi a közoktatási intézmények minőségirányítási programjait.  
 
-     kapcsolatot tart a tolna megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal, 
 
-    a megye kisebbségét érintő ügyekben javaslatot tesz, véleményt nyilvánít, 
 

  -   megtárgyalja ( a kisebbségi önkormányzat nyilatkozatának ismeretében ) a területi 
kisebbségi önkormányzat egyetértését, véleményét igénylő közgyűlési 
előterjesztéseket, 

 
- megtárgyalja a megyei kisebbséget e minőségében érintő önkormányzati 

rendeletek tervezetét, 
 
-   véleményezi a területi kisebbségi önkormányzat megyei önkormányzattól történő 

feladat, - hatáskör átvételére irányuló kezdeményezését, 
 
-  elősegíti a területi kisebbségi önkormányzatok egymás közötti, valamint a megyei 

önkormányzattal való együttműködését, kapcsolattartását. 
 
- Együttműködik az illetékességi területén működő, testneveléssel és sporttal 

foglalkozó állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, különösen 
a nevelési-oktatási intézményekkel. 

 
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei fenntartású gyermekvédelmi 

intézmények működését, közreműködik pénzügyi, gazdasági, törvényességi 
ellenőrzésükben.  

 
- Közreműködik a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos megyei 

koncepció elkészítésében.  
 
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 

működését, közreműködik az átadott feladatok ellátásának ellenőrzésében.  
 
- Figyelemmel kíséri a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Iroda tevékenységét. 
 
- Közreműködik több települést érintő körzeti jellegű ifjúságpolitikai szolgáltatások 

szervezésében, az önkormányzatok közötti koordinációban.  
 



 
 

12 
 
 
- Közreműködik a megyei gyermek- és ifjúsági táboroztatás feltételeinek 

vizsgálatában és koordinálásában. 
 
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei sportfeladatok ellátásával megbízott 

Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége munkáját, és az önkormányzati 
támogatás rendeltetésszerű felhasználását.  

 
- Véleményezi a megyei sport rendezvény naptárakat. 
 
- Javaslatot tesz területén szakmai célú pénzügyi keretek felhasználásának módjára, 

és az esetleges igénylők pályázatait elbírálja.  
 
- Közreműködik a megye sportpolitikai, testnevelési, diák- és szabadidő sport 

fejlesztési koncepciójának kidolgozásában.  
 
- A célkitűzéseivel összhangban támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó 

szervezeteket. 
 
- Részt vesz a nemzetközi testnevelési és sportkapcsolatokban. 
 
 


