
Szám:  2-11/2013. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlése 2013. szeptember 20-i 
ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 39/2013. (IX. 20.) közgy űlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepciójáról:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évi 

költségvetési koncepciót megtárgyalta, az abban foglaltakat 
jóváhagyja. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évi 

költségvetés elkészítésével kapcsolatos további feladatokat 
az alábbiak szerint határozza meg: 

 
a) Elsődleges célunk a területfejlesztésről és 

területrendezésről szóló törvényben meghatározott 
kötelező megyei önkormányzati feladatok végrehajtása, 
aktív és felelősségteljes részvétel a 2014-2020-as 
európai uniós programozási időszak előkészítésében 
és végrehajtásban, a tervezői kapacitás megerősítése, 
a megyei önkormányzat és Hivatalának felkészítése a 
jövőben várható feladatokra. 

  
b) A költségvetési forrásoknak a szakmai prioritásokat kell 

hatékonyan és eredményesen szolgálnia. 
 
c) A kiemelt feladatok mellett a 2014. évi költségvetésben 

biztosítani kell a megyei önkormányzat Közgyűlésének, 
bizottságainak és hivatalának működési feltételeit, a 
megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően a megyei 
nemzetiségi önkormányzatok működésének tárgyi és 
személyi feltételeit, valamint a sport törvényből eredő 
kötelező önkormányzati feladatok ellátását.  

 
d) Önként vállalt feladat a költségvetésben az erre a célra 

felhasználható források rendelkezésre állása esetén 
tervezhető. 

 
e) Az önkormányzat bevételi előirányzatát Magyarország 

2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény 
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előírásai, a saját bevételek, az európai uniós források 
figyelembevételével kell meghatározni.  

 
f) A költségvetés – a jogszabályi előírásokra figyelemmel 

- egyensúlyban tervezhető, hitel, egyéb külső forrás 
igénybevétele nélkül. 

 
g) A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, 

szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások 
elsődlegességét biztosítani kell. 

  
h) A költségvetésben a takarékos gazdálkodás, az 

ésszerűség és a hatékonyság elvét kell érvényre 
juttatni. 

 
i) A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell 
előkészíteni. 

 
3. A költségvetési rendelettervezetet az államháztartásról 

szóló törvényben, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak 
szerint kell a Közgyűlés elé terjeszteni. 

 
4. A Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség megyei 

önkormányzatok irányítása alá kerülésével kapcsolatos 
döntési javaslatokat a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 
 

Felelős:  a költségvetési rendelettervezet elkészítésért dr. 
Bartos Georgina, megyei főjegyző; 
a költségvetési rendelettervezet Közgyűlés elé 
terjesztésért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke.  
a 4. pontban foglaltak esetében dr. Puskás Imre, a 
Közgyűlés elnöke. 

Határid ő: az 1-3. pont esetében 2014. február 15.; 
a 4. pont esetében 2013. december 31. 

 
 

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  


