
Szám:  16-9/2012. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlése 2012. november 30-i 
ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 48/2012. (XI. 30.) közgy űlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepciójáról:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi 

költségvetési koncepciót megtárgyalta, az abban foglaltakat 
jóváhagyja. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi 

költségvetés elkészítésével kapcsolatos további feladatokat 
az alábbiak szerint határozza meg: 
a) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait a 
képződő költségvetési bevételekkel egyező összegben kell 
meghatározni, a költségvetésben hiány nem tervezhető. 
b) A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező 
önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. 
c) Kiemelt célunk a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló törvényben meghatározott kötelező 
megyei önkormányzati feladatok határidőben történő 
végrehajtása, az önkormányzat működőképességének 
biztosítása.  
d) A 2013. évi költségvetésben biztosítani kell a megyei 
nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően a megyei nemzetiségi 
önkormányzatok működésének tárgyi és személyi 
feltételeit. 
e) A megyei önkormányzat sport törvényből eredő 
kötelező önkormányzati feladatainak ellátását a Tolna 
Megyei Sportszövetségek Szövetségének és a Tolna 
Megyei Diáksport Tanácsnak nyújtott, a 2012. évivel 
azonos összegű támogatással kell a továbbiakban is  
teljesíteni. 
f) Az önként vállalt feladatokat a Tolna Megyei 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet figyelembe vételével kell 
elkülöníteni.   
g) Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor 
tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat 
saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat 
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kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati 
feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 
h) A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, 
szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások 
elsődlegességét biztosítani kell.  
i) A kiadások meghatározásakor a takarékos és 
hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. 
j) A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési előirányzatát 
a hatályos jogszabályok szerint kell kimunkálni. 
k) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetménye a jogszabályi 
előírásokon alapuló előmenetel kivételével nem 
növekedhet. A személyi juttatásokat a 2013. január 1-jétől 
hatályos önkormányzati rendelet alapulvételével kell 
biztosítani. 
l) A költségvetésben - a nem várt kiadások 
finanszírozhatósága érdekében – tartalékot kell képezni. 
m) Az önkormányzat bevételeit Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló törvény előírásai, illetve a 
saját bevételek pontos számbavétele alapján kell 
meghatározni. 

 
3) A költségvetési rendelet tervezetét  az államháztartásról 

szóló törvényben, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt 
szerkezetben, tartalommal és határidőben kell a Közgyűlés 
elé terjeszteni. 

 
Felelős:  a költségvetési rendelettervezet elkészítésért dr. 

Bartos Georgina, megyei főjegyző; 
a költségvetési rendelettervezet Közgyűlés elé 
terjesztésért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke.  

Határid ő: 2013. február 15. 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Ge orgina sk. 
          a Közgy űlés elnöke              megyei f őjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia  
 


