
Szám: 2-12/2015. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. szeptember 25-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2015. (IX. 25.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratának módosításáról és új egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratának jóváhagyásáról: 
 
I. 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal (7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13.) alapító okiratát a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal, 350/2015. okiratszámú 
módosító okirattal módosítja. 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal (7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13.) egységes szerkezetbe foglalt, 
351/2015. okiratszámú alapító okiratát a határozat 2. 
melléklete szerint elfogadja. 

3. A határozat 1. melléklete szerinti módosító okirat és a 
határozat 2. melléklete szerinti egységes szerkezetű 
alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napjával lép 
hatályba.  

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű, 
2012. 02. 17. napján kelt alapító okiratát a törzskönyvi 
bejegyzés napjával hatályon kívül helyezi. 

5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a határozat 1. 
melléklete szerinti módosító okiratot írja alá. 

6. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alapító 
okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történő 
átvezetésére tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős: az 1-5. pont esetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés 
elnöke; 
a 6. pont esetében dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző  

Határidő: az 1-4. pont esetében a törzskönyvi bejegyzés napja; 
az 5. és 6. pont esetében azonnal. 
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II.  

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 80/2000. 
(X.25.) kgy. határozata, 53/2004. (VI.30.) kgy. 
határozata, 20/2005. (IV.19.) kgy. határozata, 120/2006. 
(XII. 15.) kgy. határozata, 135/2007. (XII.21.) kgy. 
határozata, 23/2009. (III.27.) kgy. határozata, 57/2009. 
(VI.26.) kgy. határozata, 44/2011. (IV. 28. kgy. 
határozata, 3/2012. (II. 17.) kgy. határozata, valamint 
2/2014. (II.21.)  kgy. határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát módosító okirat 
törzskönyvi bejegyzése napjával hatályát veszti. 

 
Felelős: a nyilvántartások aktualizálásáért dr. Gábor Ferenc, 

megyei főjegyző 
Határidő: a törzskönyvi bejegyzést követő 30. nap. 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

 Fehérvári Tamás sk.  dr. Gábor Ferenc sk. 
 a Közgyűlés elnöke  megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia 
 



 

1. melléklet 

Okirat száma: 350/2015. 

Módosító okirat 

A  Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a  Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 
2012. február 17. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – a  Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …./2015. (09. ..) 
közgyűlési határozatára  figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat bevezető része elhagyásra kerül. 
 
2. Az alapító okirat a következő új 1. alcímmel egészül ki: 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. 
  

3. Az alapító okirat 1. pontja - mely a módosított okiratban 1.1. pont alatt szerepel –
helyébe  a következő rendelkezés lép: 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 

 
4. Az alapító okirat 2. pontjának – mely a módosított okiratban 1.3. pont alatt szerepel 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.3. A költségvetési szerv 
1.3.1. székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

 
5. Az alapító okirat a következő új, 2. alcímmel egészül ki: 
 

1. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések  
 

6. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1 ponttal egészül ki: 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30. 
 
 
7. Az alapító okirat 4. pontja –mely a módosított okirat 2.2 pontjában szerepel – helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 
Tolna Megyei Önkormányzat 
Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezete 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
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8. Az alapító okirat új 4. alcímmel egészül ki: 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
9. Az alapító okirat 5. pontja - mely a módosított okiratban  4.1 pontja alatt szerepel –

helyébe  a következő rendelkezés lép: 
 
4.1 A költségvetési szerv közfeladata:  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a megyei önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke 
vagy a megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok 
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  
 
10. Az alapító okirat új számozás szerinti 4. alcíme a következő 4.2. ponttal egészül ki: 
 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 
tevékenysége 

 
11. Az alapító okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban 4.3-4.4 pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1 Az önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke vagy a 
megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés az önkormányzatok egymás 
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában, a 
helyi önkormányzat, a hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok tervezéssel, 
gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos 
feladatainak ellátása. 

4.3.2. Projekt előkészítés, projekt lebonyolítás, projektmenedzsmenti feladatok 
végrehajtása jogszabályban foglaltak szerint és megállapodás alapján. 

4.3.3. Más szervek részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások ellátása. 

4.3.4. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása 
jogszabályban foglaltak szerint. 

4.3.5. A népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása jogszabályban foglaltak szerint; 

4.3.6. Az önkormányzat és szervei feladat és hatáskörébe tartozó területfejlesztési, 
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása, döntés 
előkészítése és végrehajtása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 
és általános igazgatási tevékenysége 
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2 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

3 013360 Más szervek részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, 
üzemeletetési, egyéb szolgáltatások 

4 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 
tevékenységek 

6 041140 Területfejlesztés igazgatása 
 

 
12. Az alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okiratban 4.6 pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási 
előirányzat 20 %-a. 

 
13. Az alapító okirat 8. pontja – mely a módosított okiratban 4.5 pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tolna megye 

 
14. Az alapító okirat új 3. alcímmel egészül ki: 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
15. Az alapító okirat 9. pontja – mely a módosított okiratban 3. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Közgyűlésének elnöke 
3.1.2. székhelye:   7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.  

 
16.  Az alapító okirat új 5. alcímmel egészül ki: 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

17. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 5.1 pont alatt szerepel- 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
A megyei főjegyzőt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 82. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, figyelembe véve a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 246. §-ában és a 247. § (1) bekezdésében 
foglaltakat, a közgyűlés elnöke – pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki.  
 

18. Az alapító okirat 13. pontja – mely a módosított okiratban 5.2 pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
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 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 egyéb foglalkoztatási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

 
19. Az alapító okirat új számozás szerinti 5. alcíme a következő 5.3 ponttal egészül ki: 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Tolna Megyei Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelete 
tartalmazza. 

 
20.  Az alapító okirat 3. , 10., 11. és 14. pontja elhagyásra kerül. 

 
 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Szekszárd, 2015. szeptember …… 

P.H. 

aláírás 



2. melléklet 

Okirat száma: 351/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal  alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 
Tolna Megyei Önkormányzat 
Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezete 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Közgyűlésének elnöke 
3.1.2. székhelye:   7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a megyei önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke 
vagy a megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok 
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 
tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1 Az önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke vagy a 
megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés az önkormányzatok egymás 
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában, a 
helyi önkormányzat, a hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok tervezéssel, 
gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos 
feladatainak ellátása. 

4.3.2. Projekt előkészítés, projekt lebonyolítás, projektmenedzsmenti feladatok 
végrehajtása jogszabályban foglaltak szerint és megállapodás alapján. 

4.3.3. Más szervek részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások ellátása.  

4.3.4. A választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása 
jogszabályban foglaltak szerint. 

4.3.5. A népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása jogszabályban foglaltak szerint. 

4.3.6. Az önkormányzat és szervei feladat és hatáskörébe tartozó területfejlesztési, 
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása, döntés 
előkészítése és végrehajtása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 
és általános igazgatási tevékenysége 

2 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

3 013360 Más szervek részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, 
üzemeletetési, egyéb szolgáltatások 

3 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
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4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 
tevékenységek 

5 041140 Területfejlesztés igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tolna megye 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási 
előirányzat 20 %-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
A megyei  főjegyzőt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 82. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, figyelembe véve a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 246. §-ában és a 247. § (1) bekezdésében 
foglaltakat, a közgyűlés elnöke – pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 egyéb foglalkoztatási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Tolna Megyei Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete 
tartalmazza. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. február 17. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Szekszárd, 2015. szeptember  … 

P.H. 

aláírás 


