
A Tolna Megyei Önkormányzat
9/2004. (IV. 19.) önkormányzati

RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi 

költségvetésének végrehajtásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 10. § a) és d) pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az állam-
háztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglal-
taknak megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:

Első fejezet

A költségvetés előirányzatainak teljesítése

1. §

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. évi költségvetésének végrehajtá-
sát 

14.698.886 E Ft bevételi főösszeggel,
13.851.677 E Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

2. §

A  bevételi és kiadási főösszegen belül a

a ) a költségvetési bevétel teljesítését 14.698.886 E Ft
b ) a költségvetési kiadás teljesítését 13.835.027 E Ft
c ) a finanszírozási kiadás teljesítését 16.650 E Ft
c/a)  a felhalmozási hitel törlesztés teljesítését 16.650 E Ft

 összeggel hagyja jóvá.

3. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a Közgyűlés az 1.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az 1. és 2. §-okban összességében jóváhagyott 2003. évi bevételi,
illetve kiadási teljesítés címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti alakulását a 2., és a 3. számú mellékle-
tekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.



(3) A Közgyűlés a hitel tartozások és törlesztések részletezését a 4. számú mellék-
letben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a pénzkészlet alakulását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzati  Hivatal  bevételeinek jogcím-csoportok szerinti
alakulását  a 6. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásai-
nak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését az 1/A., a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fel-
halmozási cél szerinti elkülönítését a 7. valamint a 8. számú mellékletek szerint
tudomásul veszi. 

4. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felügyelete alá tartozó önálló és
részben önálló költségvetési szervek 2003. évi költségvetésének pénzügyi teljesí-
tését a 2.; 3., 28. 29. és 30. számú mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2003. évi szakmai fel-
adatainak teljesítését a 32. számú mellékletben foglalt értékelésnek megfelelően
elfogadja. 

5. §

A Közgyűlés

a ) a 2003. évi normatív állami támogatás elszámolását a 15. számú;
b ) a 2003. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának el-

számolását a 16. számú;
c ) a  2003.  évi  központosított  állami  támogatás  felhasználásának  elszámolását  a

17/A.,  a  2002.  évi  kötelezettségvállalással  terhelt  központosított  előirányzatok
előző évi előirányzat maradványai felhasználásának elszámolását a 17/B. számú,
a 2002. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támo-
gatások előirányzat maradványai felhasználásának elszámolását a 17/C. számú;

d ) a címzett állami támogatások 2003. évi felhasználásának elszámolását a 18. szá-
mú;

e ) a céljellegű decentralizált és a területi kiegyenlítési célú állami támogatás felhasz-
nálásának 2003. évi elszámolását a 19. számú;

f ) a Közgyűlés elnöke rendelkezésre bocsátott általános tartalék 2003. évi felhasz-
nálásának elszámolását a 20/A. és a 20/B. számú;

g ) a közművelődési és sport célú támogatás átruházott hatáskörben történt 2003.
évi felhasználását bemutató elszámolást a 21. és 22. számú 

mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

6. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi könyvviteli mérlegét a 9.
számú, vagyonleltárát a 27. és 28. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelő-
en jóváhagyja. 
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(2) A Közgyűlés a Balassa János Kórház által, egészségügyi gép-, műszer megvá-
sárlásához a Wiedemann Rt.-nek 2001-ben nyújtott, 2003. december 31.-i állapot
szerint fennálló, 80. 551 E Ft kölcsön elszámolásának számviteli rendezését tu-
domásul veszi. 

7. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, a
költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2003. évi ala-
kulását bemutató 

a ) egyszerűsített mérleget a 23. számú;
b ) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 24. számú;
c ) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 25. számú;
d ) egyszerűsített eredmény-kimutatást a 26. számú melléklet szerint

 a könyvvizsgálói záradékot is figyelembe véve, jóváhagyja.  

Második fejezet

Az önkormányzat és intézményei
2003. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

8. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi pénzmaradványának felül-
vizsgált együttes összegét  -  781.239 E Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2)  A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2003. évi felülvizs-
gált,  módosított  pénzmaradványát  összességében  416.004  E  Ft-ban  állapítja
meg.

 
(3) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségve-

tési szervenkénti  összegét a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a 2003. évi intézményi költségvetési támogatások módosított elő-
irányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének rendezését, a
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alulfinanszírozása miatt 92.542 E Ft
kiutalását, illetve túlfinanszírozása miatt 3.833 E Ft befizetését rendeli el. 

(5) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata alapján
a normatív, kötött felhasználású állami támogatás, és a normatív állami támoga-
tás elszámolásával összefüggő, feladatelmaradásnak tekinthető maradványokat
19.073 E Ft volumenben elvonja, ugyanakkor az intézmények pénzmaradványát
a kötelezettségvállalások teljesíthetősége érdekében 8.334 E Ft-tal kiegészíti. Az
elvonás és kiegészítés intézményenkénti összegét a 11. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
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(6) A befizetési kötelezettség teljesítésére a módosított 217/1988. (XII. 30.) Korm.
rendelet 66. § (6) bekezdés g) pontjában, a (7) bekezdés b) pontjában foglaltak
az irányadóak. A befizetési kötelezettséget 2004. június 30.-áig kell teljesíteni.

(7) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek
elszámolni  a  céljelleggel  kapott  pénzeszközt  terhelő  kötelezettségeiket,  2003.
évet terhelő szállítói tartozásaikat, egyéb áthúzódó kötelezettségeiket.  A fenn-
maradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendel-
kezik. Jutalmazásra legfeljebb a 11. számú mellékletben e címen kimutatott ma-
radvány fordítható. A jutalmazással összefüggő járulék kiadások a pénzmarad-
ványt terhelik.

9. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó Gaz-
dasági Műszaki Ellátó Szervezet 2003. évi pénzmaradványát a 12. számú mel-
lékletben foglalt elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. A Tolna Megyei Önkor-
mányzati Hivatal pénzmaradványát 364.036 E Ft-ban, a Gazdasági Műszaki Ellá-
tó Szervezet pénzmaradványát, a túlfinanszírozás 1.624 E Ft összegének elvo-
nását figyelembe véve 1.199 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A központi költségvetéssel szemben fennálló, önkormányzatot terhelő befizetési
kötelezettség összegét 1.063 E Ft-ban, a Tolna Megyei Önkormányzatot illető
többlet normatív állami támogatást 17.322 E Ft-ban, normatív, kötött felhasználá-
sú állami támogatást 700 E Ft-ban, az intézményeket megillető kiutalatlan 2003.
évi  támogatást  92.542  E  Ft-ban,  a  túlfinanszírozás  miatt  felmerülő  elvonás
összegét 5.457 E Ft-ban, az intézményi pénzmaradványokat terhelő – normatív
támogatás elszámolással összefüggő - elvonás összegét nettó10.739 E Ft-ban
hagyja jóvá. 

  
(3) A  Közgyűlés  a  Tolna  Megyei  Önkormányzati  Hivatalnál  képződött  2003.  évi

pénzmaradvány felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.   

10.§

A Közgyűlés a Hunyadi Mátyás Középiskola 2002. évi eredmény-elszámolását a 14.
számú melléklet szerint jóváhagyja. A vállalkozási tevékenység módosított pénzfor-
galmi eredményét 274 E Ft-ban állapítja meg.

11. §

A Közgyűlés a 2002. évi személyi jövedelemadó bevétel téves 2002. évi elvonásá-
nak 2003. évi visszautalása miatt 4.536 E Ft-tal, a Magyar Államkincstár által 2003-
ban lefolytatott ellenőrzést követően visszautalt 2002. évi normatív állami támogatás
miatt 1.047 E Ft-tal megemeli a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal – jóváhagyott
204.768 E Ft volumenű - 2002. évi pénzmaradványát. A jóváhagyott pénzmaradvány
korrekciókat követően megállapított összege 210.351 E Ft. A módosításnak megfele-
lő összegű pénzmaradvány felhasználására és elszámolására 2004. évben kerülhet
sor.
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Záró rendelkezések

12. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A Közgyűlés elrendeli e Rendelet 23-26. számú mellékleteiben foglaltaknak meg-
felelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt  egyszerűsített mérleg, éves
pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás 2004. jú-
nius 30-ig történő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő
megküldését.

(3) A Közgyűlés elrendeli a felügyelete alá tartozó intézmények 2003. évi beszámoló-
jának felülvizsgálatáról készült összefoglaló 2004. május 31-ig történő közzététe-
lét a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján.

13. §

A Közgyűlés a közbeszerzési eljárás egyes szabályairól szóló 16/1999.(XI.29.) ön-
kormányzati  rendeletét  2004.  május 1-jei  hatállyal  hatályon kívül helyezi.  A 2004.
május 1-jén folyamatban lévő közbeszerzési eljárások esetében a rendelet előírásait
az eljárás lezárásáig alkalmazni kell.

     Frankné dr. Kovács Szilvia                                     Dr. Sebestyén István
     a megyei Közgyűlés elnöke                                       megyei főjegyző 

Záradék:
A rendelet 2004. április hónap 19. nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2004. április hónap 19. nap

                                                                                            Dr. Sebestyén István
                                                                                                megyei főjegyző
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