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TOLNA        MEGYEI 
        

KÖZLÖNY 
 

TARTALOM 
 

I.  
SZEMÉLYI RÉSZ 

 
─ 

 
 

II.  
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 
 
 
7/2015. (VI. 26.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
8/2015. (VI. 26.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
9/2015. (VI. 26.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 

9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
10/2015. (VI. 26.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak 

alapításáról és adományozásáról szóló 8/1993. (VII. 
4.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 

III.  
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 
 
 
21/2015. (VI. 26.) határozat A lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
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22/2015. (VI. 26.) határozat Az önkormányzati nonprofit kft. (Tolnáért – Tolna 
Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) 
megalapításáról és alapító okiratának 
elfogadásáról. 

 
23/2015. (VI. 26.) határozat Tolna megye (Magyarország) és Voronyezs megye 

(Oroszországi Föderáció) közötti együttműködési 
megállapodás megkötése tárgyában. 

 
24/2015. (VI. 26.) határozat A Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról. 
 
25/2015. (VI. 26.) határozat A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötendő együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról. 

 
26/2015. (VI. 26.) határozat Az Integrált Területfejlesztési Stratégiák tárgyában. 
 
27/2015. (VI. 26.) határozat A közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló 

alelnöke illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról. 

 
28/2015. (VI. 26.) határozat Pályázat benyújtásáról a megyei önkormányzatok 

2015. évi rendkívüli támogatására. 
 
29/2015. (VI. 26.) határozat A Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzatának kezdeményezése a Deutsche 
Bühne Ungarn ingatlan vagyonának ingyenes 
átadásáról. 

 
31/2015. (VIII. 28.) határozat Az önkormányzati nonprofit kft. bejegyzéséhez 

szükséges döntés. 
 
 

 
IV.  

KÖZLEMÉNYEK 
 
A Magyar Közlönyben – 2015. június 1. és 2015. augusztus 31. között – 
kihirdetett egyes jogszabályokról. 
 
 

V.  
MELLÉKLETEK 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 22/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozatának 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 23/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozatának 
melléklete. 
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A Tolna Megyei Közgyűlés 25/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozatának 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 26/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozatának 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 29/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozatának 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 8/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 9/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének 
melléklete. 
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I. 
SZEMÉLYI RÉSZ 

 
 

─ 
 
 
 

II. 
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
7/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) 
bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei 
Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 
1.  §  A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 
Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2015. évi   
1. költségvetési bevételi előirányzatát 280 162 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 333 386 E Ft-ban 
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 53 224 E Ft-ban 

a) ebből: a működési bevételek és működési  
kiadások egyenlegét (hiányát) 41 232 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási 
kiadások egyenlegét (hiányát) 11 992 E Ft-ban 

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 61 556 E Ft-ban 
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  

szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát  0   Ft-ban 
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát   8 332 E Ft-ban 
állapítja meg. 

 
(2) A  Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 
2015. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a  
1. működési bevételek előirányzatát  277 012 E Ft-ban 
2. működési bevételeken belül kiemelt 
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előirányzatként a 
a) működési célú támogatások államháztartáson  

belülről előirányzatát 269 003 E Ft-ban 
b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0   Ft-ban 
c) működési bevételek előirányzatát 8 009 E Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszközök  

előirányzatát 0   Ft-ban 
3. működési kiadások előirányzatát 318 244 E Ft-ban 
4. működési kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a (az) 
a) személyi juttatások előirányzatát  140 572 E Ft-ban 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát 38 271 E Ft-ban 
c) dologi kiadások előirányzatát  96 194 E Ft-ban 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát   43 207 E Ft-ban  

5. felhalmozási bevételek előirányzatát  3 150 E Ft-ban 
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt 

előirányzatként a 
a) felhalmozási célú támogatások államháztar- 

táson belülről előirányzatát 1 000 E Ft-ban 
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 500 E Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 650 E Ft-ban 

7. felhalmozási kiadások előirányzatát   15 142 E Ft-ban 
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát    8 660 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát  5 234 E Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 248 E Ft-ban 

állapítja meg.” 
 
2. §   A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének  
1. költségvetési bevételi előirányzatát 272 089 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 172 776 E Ft-ban 
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -99 313 E Ft-ban 

ebből: a működési bevételek és működési kiadások 
egyenlegét (többletét) -110 205 E Ft-ban 
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási  
kiadások egyenlegét (hiányát) 10 892 E Ft-ban 

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát  35 029 E Ft-ban 
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  

szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát  0    Ft-ban 
6. finanszírozási kiadások előirányzatát  134 342 E Ft-ban 
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 134 342 E Ft-ban 

aa) ebből:  az irányító szervi támogatást 126 010 E Ft-ban 
ab) ebből: államháztartáson belüli 
megelőlegezés visszafizetése 8 332 E Ft-ban 

b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0    Ft-ban 
bb) ebből: az irányító szervi támogatását 0    Ft-ban  
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7. működési bevételek előirányzatát   270 589 E Ft-ban 
8. működési bevételeken belül kiemelt  

előirányzatként a 
a) működési célú támogatások államháztartáson 

belülről előirányzatát 266 543 E Ft-ban 
b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0    Ft-ban 
c) működési bevételek előirányzatát 4 046 E Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszközök  

előirányzatát 0    Ft-ban 
9. működési kiadások előirányzatát  160 384 E Ft-ban 
10. működési kiadáson belül kiemelt 

előirányzatként a (az)  
a) személyi juttatások előirányzatát 51 484 E Ft-ban 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát 14 083 E Ft-ban 
c) dologi kiadások előirányzatát 65 654 E Ft-ban 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát   29 163 E Ft-ban 

11. felhalmozási bevételek előirányzatát  1 500 E Ft-ban 
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt  

előirányzatként a 
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről előirányzatát 1 000 E Ft-ban 
b) felhalmozási bevételek előirányzatát  500 E Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0    Ft-ban 

13. felhalmozási kiadások előirányzatát   12 392 E Ft-ban 
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát   7 158 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát 5 234 E Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát  0    Ft-ban 
állapítja meg. 

  
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetésének  
1. költségvetési bevételi előirányzatát 8 073 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 160 610 E Ft-ban 
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét 152 537 E Ft-ban 
a) ebből: a működési bevételek és működési 

kiadások egyenlegét (hiányát)  151 437 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási 

kiadások egyenlegét (hiányát)  1 100 E Ft-ban  
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát    26 527 E Ft-ban 
 
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát  126 010 E Ft-ban 
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 126 010 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0    Ft-ban  
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0    Ft-ban 
7. működési bevételek előirányzatát   6 423 E Ft-ban 
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8. működési bevételeken belül kiemelt  
előirányzatként a 
a) működési célú támogatások államháztartáson 

 belülről előirányzatát 2 460 E Ft-ban 
b) működési bevételek előirányzatát 3 963 E Ft-ban 
c) működési célú átvett pénzeszközök  

előirányzatát 0    Ft-ban 
9.  működési kiadások előirányzatát  157 860 E Ft-ban 
10.  működési kiadásokon belül kiemelt  
előirányzatként a (az) 

a) személyi juttatások előirányzatát  89 088 E Ft-ban 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatát  24 188 E Ft-ban 
c) dologi kiadások előirányzatát  30 540 E Ft-ban 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát  14 044 E Ft-ban 

11. felhalmozási bevételek előirányzatát  1 650 E Ft-ban 
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt 
előirányzatként a 

a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
belülről előirányzatát 0    Ft-ban 
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0    Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

    előirányzatát 1 650 E Ft-ban 
13. felhalmozási kiadások előirányzatát   2 750 E Ft-ban 
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt  
előirányzatként a(az)  

a) beruházások előirányzatát  1 502 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát  0    Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát   1 248 E Ft-ban 

állapítja meg.” 
 
3. §  A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás 
nélküli költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok 
szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. kötelező feladatok 267 702 E Ft 
2. önként vállalt feladatok  10 000 E Ft 
3. államigazgatási feladatok 2 460 E Ft. 

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás 
nélküli költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok 
szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. kötelező feladatok 309 361 E Ft 
2. önként vállalt feladatok  19 762 E Ft 
3. államigazgatási feladatok 4 263 E Ft. ” 
 

4. §  Rendelet 8. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„ (1) Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 
költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti 
bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:   

1. kötelező feladatok 262 089 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 10 000 E Ft 
3. államigazgatási feladatok 0 Ft. 

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 
költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti 
bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:   

1. kötelező feladatok 153 014 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 19 762 E Ft 
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.” 

 
5. § Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 
2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
1. kötelező feladatok 5 613 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 0 Ft 
3. államigazgatási feladatok 2 460 E Ft 
 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 

1. kötelező feladatok 156 347 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 0 Ft 
3. államigazgatási feladatok  4 263 E Ft.” 

 
6. §   Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat  költségvetésében a 2015. évi  
1. általános tartalék előirányzatát   10 067 E Ft-ban 
2. céltartalék előirányzatát  2 000 E Ft-ban 
3. ebből: működési céltartalék előirányzatát 2 000 E Ft-ban 

állapítja meg.” 
 

7. § A Rendelet 23. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzatnál 2 fő közfoglalkoztatott 

foglalkoztatását engedélyezi.” 
 
8. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 

20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 
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(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.  
20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.)  önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. 
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete 
lép.  
(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete 
lép. 
(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete 
lép. 

   
 

Záró rendelkezések 
 

9. §  A rendelet 2015. június 30.-án lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Fehérvári Tamás     dr. Gábor Ferenc 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet  2015. június hónap 26. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2015. június hónap 26. nap. 
 
 
 
  dr. Gábor Ferenc 
  megyei főjegyző 
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
8/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint 
módosítja. 
 
 

1.§ 
 
A R. 1. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 
„1. § (7) A Megyei Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.tolnamegye.hu.” 
 
 

2. § 
 

(1) A R. 3. §-ának c.) pontja a következők szerint módosul: 
 
„3. § c.) Interpelláció: a Közgyűlés vagy szervei hatáskörébe tartozó ügyben valamely 
probléma felvetése és kifejtése, valamint az ezzel kapcsolatos kérdés megfogalmazása 
a Közgyűlés bizottságaihoz, elnökéhez, alelnökeihez vagy a főjegyzőhöz. Az 
interpelláció nem foglalhat magában előkészítést igénylő önálló napirendet.” 
 
 
 

(2) A R. 3. §-ának h.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„3. § h.) Akadályoztatás: Abban az esetben áll fenn, ha az érintett személyt valamely 
körülmény (így szabadság, betegség, kiküldetés vagy egyéb ok) gátolja abban, hogy 
a közgyűlési, illetve bizottsági munkában részt vegyen, és ezáltal az önkormányzati 
igazgatásra érvényes jogszabályokban meghatározott jogait és kötelezettségeit nem 
gyakorolja vagy nem tudja gyakorolni. ” 
 

(3) A R. 3. §-ának i.) pontja a következők szerint módosul: 
 

„3. § i.) Tartós távollét: Abban az esetben állapítható meg, amennyiben az érintett 
személy 30 napot meghaladóan akadályoztatott.” 
 
 

3.§ 
 

(1) A R. egészének tekintetében az „önként vállalt közfeladat” szövegrész helyébe 
az „önként vállalt feladat” szövegrész lép. 
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(2) A R. 8. §-a a következőkkel egészül ki: 
 

„8. § (5) A Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának mértékét és 
módját az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg.” 
 

 
4.§ 

 
A R. 11. §-a az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 
„11. § (8) A Közgyűlés által az elnökre és a bizottságokra átruházott hatáskörök 
felsorolását jelen Rendeletnek az elnök és a bizottságok részletes feladat- és 
hatásköréről szóló mellékletei tartalmazzák.” 
 
 

5. § 
 

(1) A R. 9. címében „a közgyűlés munkaprogramja” szövegrész helyébe „a 
közgyűlés gazdasági programja” szövegrész lép. 
 

(2) A R. 15. §-ának és 16. §-ának rendelkezései aszerint módosulnak, hogy „a 
munkaprogram” szövegrész helyébe „a gazdasági program” szövegrész lép. 
 

 
6. § 

 
A R. 16. §-ának (4) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„16. § (4) A munkaterv tartalmazza:   
a.) a Közgyűlések tervezett időpontját és napirendjét 
b.) a tervezett napirendek előadóit 
c.) azon napirendi pontok megjelölését, amelyek bizottság által, valamint a 
bizottságok (tanácsnok) állásfoglalásával terjeszthetők be 
d.) a napirend elkészítéséért felelős hivatali szervezeti egység megnevezését 
e.) a közmeghallgatás időpontját.” 
 

7. § 
 

(1) A R. 18. § (5) bekezdés f.) pontja a következők szerint módosul: 
 
„18. § f.) a Közgyűlés elnökének (összehívójának) aláírását és a Közgyűlés elnökének 
a Magyarország címerével ellátott körbélyegző lenyomatát.” 
 

(2) A R. 18. § (5) bekezdése az alábbi g.) ponttal egészül ki: 
 

„18. § g.) utalást a 24. § (3) bekezdés alkalmazására 
 

 
8. § 

 
A R. 19. § (3) bekezdése a következők szerint egészül ki: 
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„19. § (3) A (2) bekezdésben meghatározottak alapján a soron kívüli ülés 
összehívására vonatkozó indítványt – a javasolt napirendi pont(ok) megjelölésével, 
valamint a soron kívüli ülés összehívásának indokaival és a döntési javaslattal együtt 
– a Közgyűlés elnökénél kell írásban előterjeszteni.” 
 

9. § 
 

A R. 20. § (2) bekezdésben foglaltak aszerint módosulnak, hogy  „a Megyei Bíróság 
elnöke” szövegrész helyébe „a Törvényszék elnöke” szövegrész lép. 
 

10. § 
 

(1) A R. 22. § (1) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 
 
„22. § (1) f.) a Közgyűlés tagjai” 
 

 
(2) A R. 22. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

 
„22. § (4) Az előterjesztő köteles a kötelezettségvállalást igénylő előterjesztést a 
Hivatal Pénzügyi Osztályával egyeztetni.” 
 
 

(3) A R. 22. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„22. § (5) Az előterjesztés benyújtására vonatkozó indítványt a Közgyűlés soros 
ülésére lehet benyújtani a Közgyűlés elnökéhez. Amennyiben az indítvány 
benyújtása és a soron következő Közgyűlés időpontja között kevesebb, mint 10 nap 
áll rendelkezésre, az előterjesztés csak az azt követő soros ülésen kerülhet 
megtárgyalásra.” 

 
 

(4) A R. 22. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„22. § (6) Az előterjesztés készítéséről a benyújtó gondoskodik a (2)-(4) 
bekezdésben foglalt előírásokra is figyelemmel.” 
 

11. § 
 

A R. 25. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„25. § (1) A megyei Közgyűlés tanácskozását a Közgyűlés elnöke, az elnök felkérése 

vagy akadályoztatása esetén a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén pedig a másik alelnöke vezeti. A 
Közgyűlési elnöki és az alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós 
akadályoztatásuk esetén a Közgyűlés korelnöke vezeti a Közgyűlés ülését. A 
levezető elnök munkáját a főjegyző segíti.” 
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12. § 
 

(1) A R. 26. § (1) bekezdésének g) pontja a következőkkel egészül ki: 
 

„26. § (1) g) A szómegvonás okának ismertetése mellett megvonhatja a szót attól a 
közgyűlési tagtól, aki felszólalása során kitöltötte az időkeretet. Szintén megvonhatja 
attól a közgyűlési tagtól a szót, akinek hozzászólása – a g) pontban ismertetett 
esetben használt figyelmeztetést követően – ismételten a tanácskozáshoz nem illő, 
másokat sértő.” 
 

(2) A R. 26. § (1) bekezdés az alábbi l) ponttal egészül ki: 
„26. § (1) l) bezárja az ülést.” 
 

13. § 
 

A R. 27. §-a és az azt megelőző alcím hatályát veszti. 
 
 

14.§ 
 

A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„28. § (1) Az ülés napirendjére a Közgyűlés elnöke tesz javaslatot, melyet a 
meghívóban tesz közzé.  
(2) Az ülés összehívását követően a meghívóban nem szereplő új napirendi pontokra 
vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elnöke, alelnöke, bizottsága és a főjegyző 
terjeszthet elő. Új napirendi pontra vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elnökéhez kell 
benyújtani. Új napirendi pontra vonatkozó javaslatot és az előterjesztést írásba kell 
foglalni és legkésőbb a napirendi pont tárgyalásáig ki kell osztani.  
(3) A Közgyűlés tagjainak, valamint a főjegyző javaslatára a Közgyűlés vita és 
alakszerű határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel dönt a javasolt 
napirendi pontnak a napirendről történő levételéről, a napirendi pontok sorrendjének 
megváltoztatásáról, a napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról, a napirendi 
pontok összevont tárgyalásáról.  
(4) A napirend elfogadásáról a Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
(5) A napirend fentiek szerinti elfogadását követően az adott ülés napirendjére 
vonatkozóan új napirendi pont felvételére, a tárgyalt napirendi pont napirendről 
történő levételéről, valamint a napirendi sorrend megváltoztatására vonatkozó 
indítvány tárgyában a Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
(6) A napirend elfogadása keretében az egyszerűsített döntéshozatali eljárás 
alkalmazására a Közgyűlés elnöke tehet javaslatot, melyről a Közgyűlés vita és 
alakszerű határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
Egyszerűsített döntéshozatali eljárásra akkor kerülhet sor, ha a napirendi pontot 
tárgyaló bizottság(ok) a döntési javaslatot támogatja(ák), vagy egyező tartalommal 
módosítja(ák) azt. Amennyiben több napirendi pont esetében döntött a Közgyűlés az 
egyszerűsített döntéshozatali eljárás alkalmazásáról, az érintett napirendeket 
lehetőség szerint összevont napirend keretében tárgyalja meg a Közgyűlés.  
(7) Az egyszerűsített döntéshozatali eljárás keretében a Közgyűlés a 30. § és 31. §-
okban foglaltak nem alkalmazandóak, így különösen szóbeli kiegészítésre, kérdésre, 
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hozzászólásra, személyes megjegyzésre nincs lehetőség. Jelen korlátozás nem 
vonatkozik a főjegyző törvényességi tárgyú hozzászólására.  
(8) A napirendi pontok tárgyalási sorrendje rendszerint a következő: 

a) beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, 
b) rendelet-tervezetek, 
c) egyszerűsített döntéshozatali eljárásban tárgyalt napirendi pontok, 
d) egyéb, (minősített többséget igénylő) előterjesztések,  
e) egyéb, (nem minősített többséget igénylő) előterjesztések,  
f) tájékoztatók, 
g) interpellációk.  

(9) A Közgyűlés elnöke – szükség szerint – tájékoztatást nyújt az előző 
Közgyűlést követő fontosabb eseményekről.” 
 

15. § 
 

(1) A R. 29. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„29. § (1) A napirendi pontok tárgyalásakor a – (2) bekezdésben és a 28. § (6) 
bekezdésben foglalt egyszerűsített döntéshozatali eljárás kivételével – a Közgyűlés 
elnöke minden előterjesztés felett külön nyit vitát.” 
 

(2) A R. 29. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„29. § (4) A napirend elfogadásáig az előterjesztő visszavonhatja az általa előterjesztett 
napirendi pontot, ami az adott ülésen már nem vehető napirendre” 
 
 

16.§ 
 

A R. 30. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„30. § A döntéshozatali eljárásban a közgyűlési felszólalások lehetnek: 

a.) a napirendi ponthoz kapcsolódó kérdés  
b.) bizottsági vélemények ismertetése 
c.) képviselőcsoportok véleményének ismertetése 
d.) a napirendi pont vitájában történő hozzászólás 
e.) felszólalás ügyrendi kérdésben 
f.) személyes megjegyzés.” 

 
 

17. § 
 

A R. 31. §-a az alábbi (2/A) bekezdéssel egészül ki: 
 
„31. § (2/A) A képviselőcsoportok – erre irányuló indítványuk esetén – az 
előterjesztésekre vonatkozó véleményüket napirendi pontonként legfeljebb 2 percben 
kifejthetik.” 
 

18. § 
 

A R. 32. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„32. § (3) A napirendi pontok vitája során bármely képviselő javasolhatja a vita 
lezárását, amiről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.” 
 
 

19.§ 
 

A R. 34. §-a helyébe az alábbi 34. § lép: 
 
„34. § (1) A Közgyűlés bármely tagja a Közgyűlés soros ülésén, a nyílt ülésen 
tárgyalt valamennyi napirendi pont megtárgyalását követően interpellálhat.  
(1) Az interpellációt írásban kell benyújtani a Közgyűlés elnökének, legkésőbb a 
Közgyűlés napirendjének elfogadásáig. Az interpelláció címzettje a Közgyűlés 
elnöke, alelnöke, bizottsági elnöke, tanácsnoka, főjegyzője lehet.   
(2) Amennyiben a napirend elfogadásáig érkezett az (1) és (2) bekezdésben foglalt 
szabályoknak megfelelő interpelláció, a Közgyűlés elnöke tájékoztatja a Közgyűlést az 
érkezett interpellációról, melyet a Közgyűlés köteles napirendjére venni.  
(4) Az interpellációt a Közgyűlésen kell megválaszolni, ha azt a címzett az ülés előtt 
legalább 2 nappal előbb írásban megkapja. Az interpelláció másolatát a Közgyűlés 
elnökének is meg kell küldeni, ha nem ő az interpelláció címzettje.  
(5) A Közgyűlésen az interpelláció benyújtója legfeljebb 2 percben szóban ismertetheti 
az interpelláció tartalmát. Az interpelláció címzettje dönt a válaszadás módjáról, vagy az 
ülésen legfeljebb 4 percben megadja a választ, vagy 15 napon belül írásban kell választ 
adni.  
(6) Amennyiben az interpelláció címzettje az ülésen szóban válaszolt, az interpellációra 
adott válasz elfogadásáról az interpelláló képviselő "igen" vagy "nem" felelettel 
nyilatkozik. El nem fogadott válasz esetén az interpellációról a Közgyűlés vita nélkül, 
egyszerű szótöbbséggel dönt.  
(7) Amennyiben az interpellációra adott választ az interpellálót követően a Közgyűlés 
sem fogadja el és annak további vizsgálatát szükségesnek tartja, akkor ezzel a 
feladattal az illetékes bizottságot kell megbízni.  
(8) Ha az interpellált az interpellációra írásban ad választ, az interpellálónak 
megküldött válasz másolatát valamennyi közgyűlési tagnak meg kell küldeni. A válasz 
elfogadásáról a Közgyűlés következő soros ülésén a (4) bekezdésben foglaltak szerint 
születik döntés.  
(9) Az interpelláció kivizsgálása során az interpelláló közgyűlési tag részvételét 
lehetővé kell tenni.  
(10) Az interpellációkról a főjegyző nyilvántartást vezet.” 

 
20. § 

 
A R. 35. §-a és az azt megelőző alcím hatályát veszti. 

 
 

21. § 
 

A R. 47. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„47. § (4) A Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Titkársági Osztályán – 
ügyfélfogadási időben – a választópolgároknak lehetőséget kell biztosítani az 
önkormányzati rendeletek megtekintésére.” 



2015. év szeptember hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 3. szám 

16 
 

 
22. § 

 
A R. 62. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„62. § (4) A Közgyűlés elnöke határozza meg, hogy tartós távolléte, illetve 
akadályoztatása esetén az alelnökök közül ki látja el az általános helyettesítési 
feladatokat.” 
 

23. § 
 
A R. 68. §-ának (5) bekezdésében foglalt „Területfejlesztési Osztály” szövegrész 
helyébe a „Terület-és Vidékfejlesztési Osztály” szövegrész lép. 
 
 

24. § 
 
A R. 77. §-ának (1) bekezdésében a „kisebbségek” szövegrész helyébe a „nemzetiség” 
szövegrész lép. 

 
25. § 

 
A R. 81. §-a a következő bekezdéssel egészül ki: 
 
„81. § (3) A Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok 
együttműködését egyebekben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. §-ának (2) bekezdése szerinti külön megállapodás szabályozza.” 
 

 
 

26. § 
 

A R. 2. melléklete az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 
„19.) Gazdasági társaságot működtet.” 

 
 

27. § 
 

(1) A R. 6. mellékletének Jogi és Ügyrendi Bizottságra vonatkozó rendelkezései 2.) 
pontja a következők szerint módosul: 
 

„2.) Véleményezi a Közgyűlés számára a tisztségviselők javadalmazására vonatkozó 
előterjesztést.” 

 
 

(2) A R. 6. mellékletének Pénzügyi és Monitoring Bizottságra vonatkozó 
rendelkezései között a Közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök 
felsorolása a következő francia bekezdéssel egészül ki: 

 
„- döntés a követelésekről történő lemondásokról” 
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28. § 

 
A R. 7. melléklete a jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 
 

29. § 
 

(1) Ezen rendelet 2015. július 15. napján lép hatályba.  
 

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a megyei főjegyző 
gondoskodik. 

 
 
 

 
   Fehérvári Tamás                                                            dr. Gábor Ferenc 

            a Közgyűlés elnöke                    megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
E rendelet 2015. június hónap 26. napján kihirdetésre került.  
Szekszárd, 2015. június 26.  
 
 
                   dr. Gábor Ferenc 
              megyei főjegyző 
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
9/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 
9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. év CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) 
bekezdés i) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 11. § (16) 
bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A  Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„ A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat szerveire, a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőire, munkavállalóira, a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése többségi- vagy meghatározó befolyása alá 
tartozó gazdálkodó szervezetre terjed ki.” 

2. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) A törzsvagyonba és az üzleti vagyonba tartozó ingatlanok esetén a 
tulajdonost megillető jogok közül a Közgyűlés gyakorolja a  
a) a tulajdonjog átruházásával; 
b) a tulajdon szerzésével; 
c) a tulajdonhoz kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítésével; 
d) a tulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezeti jog létesítésével; 
e) a tulajdonhoz kapcsolódó használati jog biztosításával és 
f) a tulajdon – vezetékjogon kívüli – megterhelésével 
kapcsolatos tulajdonosi jogokat. 
(2) A törzsvagyonba és az üzleti vagyonba tartozó társasági részesedések 
esetében a tulajdonost megillető jogok közül a többségi befolyás alá tartozó 
gazdasági társaság esetében a Közgyűlés gyakorolja a 
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3: 102. § (1) és (2) 

bekezdésében, a 3:109. § (2) és (3) bekezdésében, 3: 113. § (1) 
bekezdésében, 3:130. § (1) bekezdésében, 3:188. § (2) bekezdésében, 
3:198. § (1) bekezdésében, 3: 202. § (1) bekezdésében a gazdasági 
társaság legfőbb szervének feladatkörébe rendelt döntési jogköröket és 
feladatokat; 

b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) 
bekezdésében meghatározott jogokat; 

c) egyéb jogszabályban, valamint a létesítő okiratban a legfőbb döntéshozó 
szerv kizárólagos hatáskörébe utalt jogokat; 

d) hitel felvételéről való döntés jogát és a 
e) bruttó 5.000 E Ft értéket elérő szerződés megkötésének jóváhagyásával 
kapcsolatos jogokat.  
(3) A többségi befolyás alá nem tartozó gazdasági társaság esetén a 
tulajdonost megillető jogok közül a Közgyűlés dönt a társasági részesedés 



2015. év szeptember hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 3. szám 

19 
 

vásárlásáról, átruházásáról, a társaság átalakulásához való hozzájárulásról, a 
társaság jogutód nélküli megszüntetéséhez való hozzájárulásról, a törzstőke 
felemeléséhez, a törzstőke leszállításához való hozzájárulásról. 
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a törzsvagyonba és üzleti 
vagyonba tartozó ingatlanok esetében a 7. § (1) bekezdésében felsorolt 
tulajdonost illető jogok kivételével az ingatlanokkal kapcsolatos jogok 
gyakorlását a Közgyűlés elnökére ruházza át. 
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a törzsvagyonba és az üzleti 
vagyonba tartozó társasági részesedések esetében a 7. § (2) és (3) 
bekezdésében felsorolt tulajdonost illető jogok kivételével a gazdasági 
társaságban lévő részesdéssel, tulajdonosi joggyakorlással összefüggő egyéb 
jogok gyakorlását a Közgyűlés elnökére ruházza át. 
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a törzsvagyon és üzleti vagyon 
ingatlannak és társasági részesedésnek nem minősülő vagyontárgyai esetében 
a tulajdonost megillető jogok gyakorlását a Közgyűlés elnökére ruházza át.” 

3. §  A Rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
        „(1) A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező vagyoni értékű jogok, 

területfejlesztéssel, területrendezéssel összefüggő szellemi termékek, 
ingatlanok, ingatlanokhoz kapcsolódó, önkormányzatot illető vagyoni értékű 
jogok, befektetett pénzügyi eszközök, valamint a nemzeti vagyonba tartozó, a 
Tolna Megyei Önkormányzat költségvetése terhére, 2014. január 1-jét követően 
beszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint a készletek 
nyilvántartásáról a Tolna Megyei Önkormányzat számviteli rendszerében a 
megyei főjegyző gondoskodik. 
(2) Az (1) bekezdésben nem nevesített és 2014. január 1-jét megelőzően 
beszerzett értékben nyilvántartandó vagyonelemek, a Hivatalt illető ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok, továbbá a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal költségvetése terhére 2014. január 1-jét követően beszerzett nemzeti 
vagyonba tartozó eszközök és a készletek nyilvántartásáról a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal számviteli rendszerében a megyei főjegyző 
gondoskodik. 
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, 2014. január 1-jét 
megelőzően beszerzett, csak mennyiségben nyilvántartott dolgok 
nyilvántartásának vezetéséről a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal számviteli 
rendszerében a megyei főjegyző gondoskodik. 
(4) A 2014. január 1-jét követően beszerzett, csak mennyiségben nyilvántartott 
eszközök nyilvántartásáról annak a gazdálkodó szervezetnek a számviteli 
rendszerében kell gondoskodni, amelynek költségvetése terhére a beszerzés 
megvalósult.”  

4. § A Rendelet 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 „(1) A vagyonkimutatás a zárszámadási rendelet mellékleteként az 
önkormányzat vagyonát – eszközeit és kötelezettségeit - mutatja be az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Áhsz.) 30. §-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal. 
(2) A vagyonkimutatás az Áhsz. 5. mellékletében meghatározott Mérleg arab 
számmal jelzett tételei szerinti részletezésben tartalmazza az immateriális 
javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, a költségvetési évben 
esedékes követelések, költségvetési évet követően esedékes követelések, a 
költségvetési évben esedékes kötelezettségek, a költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek állományának értékét, ezen belül forgalomképtelen 
törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, 
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korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon szerinti bontásban. Az 
ingatlanokat a helyrajzi szám feltüntetésével, a tartós részesedéseket a 
gazdasági társaság megjelölésével tételesen is be kell mutatni.  
(3) A vagyonkimutatás a (2) bekezdésben fel nem sorolt eszközöket és 
kötelezettségeket az Áhsz. 5. mellékletében meghatározott Mérleg római 
számmal jelzett tételei szerint mutatja be, az eszközöket ezen belül 
forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon 
szerinti bontásban.” 
 

5. §   A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

 
Záró rendelkezések 

 
6. § A rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 Fehérvári Tamás       dr. Gábor Ferenc 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet  2015. június hónap 26. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2015. június hónap 26. nap. 
 
  dr. Gábor Ferenc 
  megyei főjegyző 
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
10/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és 
adományozásáról szóló  

8/1993. (VII.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 
 
Tolna Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. 
§ (6) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a Tolna Megyei 
Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 
8/1993.(VII.4.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
 

1. § 
 

A R. 1. § (4) bekezdése hatályát veszti. 
 
 
                                                         2. § 
 

(1) A R. 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 3. § (5) A javaslatokat a Közgyűlés által megválasztott bíráló bizottság, mint ideiglenes 
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Közgyűlés állandó bizottságaiként 1-1 fő. A 
bíráló bizottság elnökét – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó 
rendelkezéseire – a Közgyűlés választja.” 
 

 
(2) A R. 3. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„3. § (10) Amennyiben a döntést megelőző öt évben a Közgyűlés arra érdemes jelölt 

hiányában vagy más okból ezt a keretet nem használta ki, kivételesen 
kiemelkedő esetben ennek arányában a tárgyévben megnövelhető a kiosztható 
díjak száma.” 

 
 
 

3.§ 
 
A R. 7. §-a hatályát veszti. 
 
 

 
4.§ 

 
(3) Ezen rendelet a kihirdetés napján 11:00 órakor lép hatályba.  
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(4) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a megyei főjegyző 
gondoskodik. 

 
 

 
 
                  Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2015. június 26. napján 10:50 órakor kihirdetésre került.  
 
Szekszárd, 2015. június 26. 
         
 

  dr. Gábor Ferenc 
           megyei főjegyző 
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III. 

TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 
HATÁROZATAI 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 21/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 12/2015. (IV. 30.), 
13/2015. (IV. 30.), 16/2015. (IV. 30.) és a 20/2015. (IV. 30.) 
lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 22/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozata az önkormányzati nonprofit kft. (Tolnáért – 
Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) 
megalapításáról és alapító okiratának elfogadásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése akként 

határozott, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú 
közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot kíván 
alapítani.  
 

2. A Közgyűlés a kizárólagos önkormányzati tulajdonú 
közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapító 
okiratát a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 

 
3. A Közgyűlés a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési 

Közhasznú Nonprofit Kft. első ügyvezetőjének Bán Róbert 
7030 Paks Táncsics Mihály utca 6. szám alatti lakost 
választja meg határozatlan időtartamra; megbízási díját havi 
bruttó 50 000 Ft-ban állapítja meg.  

 
4. A Közgyűlés a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési 

Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak – 5 
éves határozott időtartamra – dr. Égi Csabát, Széles Andrást 
és Pirgi Józsefet választja meg. A felügyelőbizottság tagjai 
feladatukat díjazás nélkül végzik. 

 
5.  A Közgyűlés a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési 

Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának – 5 éves 
határozott időtartamra – a BRAIN-AUDIT Pénzügyi 
Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft-t választja (székhely: 7100 
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Szekszárd, Újfalussy u. 11., képviselője: dr. Póla Zoltán 
bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004880). 

 
6. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat által ellátandó 

feladatok közül közhasznúsági szerződést köt a Tolnáért – 
Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-vel 
az alábbi közhasznú feladatok ellátására: 

a. Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának 
fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, 
befektetésösztönző tevékenység ellátása az alapító 
által átadott feladat formájában. (A területfejlesztésről 
és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ 
(1) bek. bg,) 

b. Tolna megye területén az ipari parkok és szabad 
vállalkozási zónák tevékenységének és az 
Önkormányzatok, valamint gazdasági szerveztek 
fejlesztési elképzeléseinek a megye gazdasági 
szereplőivel együttműködve történő koordinálása az 
alapító által átadott feladat formában. (A 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény 11.§ (1) bek. ce,) 

c. A helyi akciócsoportok a közösségvezérelt helyi 
fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti 
feladatainak ellátása az alapító által átadott feladat 
formában. (A területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§. e,) 

d. Részvétel a vidékfejlesztési stratégiák és akciók 
kialakítása és végrehajtása során a helyi 
akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben 
érintett szervezetek tevékenységében. (A 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény 13.§ f,) 
 

7. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – 
Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
közötti, 6. pontban foglalt feladatok ellátására vonatkozó 
közhasznúsági szerződés végleges tartalmának 
jóváhagyására és aláírására felhatalmazza a Közgyűlés 
elnökét. 

 
8. A Közgyűlés az alapításhoz szükséges 3.000.000 Ft 

törzstőkét 2015. évi költségvetésében biztosítja.  
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9. A Közgyűlés a közhasznúsági feladatok ellátására fordítandó 
költségvetési forrást az éves költségvetési rendeletében 
biztosítja.  

 
10. A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az 

alapításhoz és a működés megkezdéséhez szükséges 
okiratok és dokumentumok végleges tartalmának 
jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 23/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozata Tolna megye (Magyarország) és Voronyezs 
megye (Oroszországi Föderáció) közötti együttműködési 
megállapodás megkötése tárgyában: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Tolna 

megye (Magyarország) és Voronyezs megye (Oroszországi 
Föderáció) közti partnerkapcsolat létrehozásával.  

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 

Elnökét, hogy az oroszországi Voronyezs megyével a 
határozat mellékletét képező tartalommal kötendő 
együttműködési megállapodást az orosz partner által jelzett 
helyen és időpontban aláírja.  

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2015. december 31. 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 24/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Értéktár 
Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 25/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ának és 159. 
§-ának (3) bekezdése alapján a Tolna Megyei Cigány 
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Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési 
megállapodást a határozat mellékletében foglalt tartalommal 
jóváhagyja. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 
elnökét, hogy a határozat melléklete szerinti együttműködési 
megállapodást változatlan tartalommal aláírja. 
 

3. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának a Tolna 
Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részére 
történő megküldésére. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2015. július 15. 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 26/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozata az Integrált Területfejlesztési Stratégiák 
tárgyában: 
 
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Paks város, 

Dombóvár város, Bonyhád város, Tolna város és Tamási 
város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
véleményezéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 
2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Paks város, 

Dombóvár város, Bonyhád város, Tolna város és Tamási 
város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
véleményezését a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 27/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozata a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alelnöke illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ribányi József 

foglalkoztatási jogviszonyban álló közgyűlési alelnök 
illetményét 2015. július 1. napjától kezdődően havi bruttó 
605.000,- forintban állapítja meg. 
 

2. A Közgyűlés Ribányi József, a közgyűlés alelnöke részére 
az 1. pontban megállapított havi illetménye 15%-ának 
megfelelő összegű, havi bruttó 90.750,- forint költségtérítést 
állapít meg. 
  

3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges 
adminisztratív teendőkről gondoskodjon.  

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
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Határidő: azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 28/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozata pályázat benyújtásáról a megyei 
önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklete I. 7. pontjában a megyei 
önkormányzatok rendkívüli támogatására jóváhagyott 
előirányzatból 21.396 E Ft összegben, vissza nem térítendő 
támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be.  
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat – 
előterjesztésben foglalt – céloknak megfelelő tartalommal 
történő benyújtására és indokolására, a szükséges 
intézkedések megtételére.  

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 29/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozata a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának kezdeményezése a Deutsche Bühne 
Ungarn ingatlan vagyonának ingyenes átadásáról: 
 
1.  

a) Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata között a fenntartói jog 
valamint ingó vagyontárgy tulajdonjogának átadása 
tárgyában létrejött megállapodást az 2. és 3. pontban 
rögzített rendelkezésekkel összhangban 2030. december 
31. napjáig határozott időre meghosszabbítja. 

b) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a 
megállapodás végleges tartalmának jóváhagyására és 
aláírására. 

2.  
a) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 36. 
§-ában és a 125. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a 
Magyarországi Német Színház feladatainak ellátási 
helyéül szolgáló - természetben a Szekszárd belterület 
1846/A hrsz-ú, az 1846/A/2 hrsz-ú és 1/1 tulajdoni 
hányadú,  az 1846/A/6 hrsz-ú és 1/2  tulajdoni hányadú, 
az 1846/A/7 hrsz-ú és 2/6 tulajdoni hányadú, az 1846/A/8 
hrsz-ú és 1/3 tulajdoni hányadú, valamint az 1846/A/9  
hrsz-ú és 1/2 tulajdoni hányadú – ingatlanaik tulajdonjogát 
ingyenesen, előadó-művészeti tevékenység, Német 
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Színház fenntartása céljából, a nemzetiségpolitikáért 
felelős miniszter előzetes hozzájárulását követően, 15 
éves elidegenítési és terhelési tilalom valamint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ának (3)-
(7) bekezdéseiben foglaltak kikötése mellett a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
részére történő átadását jóváhagyja. 

b) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiköti, hogy az 
1. pontban meghatározott határidő lejártát megelőző 6 
hónapon belül amennyiben nem egyeznek meg a felek a 
fenntartó jog újabb meghosszabbításáról, úgy az átvevő 
kötelezettséget kell vállaljon a Magyarországi Német 
Színház feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon tulajdonjogának ingyenes visszaadására.   

c) A Tolna Megyei Önkormányzat a tulajdonát képező 
ingatlant a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 73. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben 
meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése 
érdekében adja át a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata részére. 

d) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Magyarországi Német Színház ingyenes tulajdonba 
adásáról szóló megállapodás közjegyzői okiratba 
foglalását rendeli el.  

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat 

mellékletét képező ingatlanok tulajdonba adásáról szóló 
megállapodás tervezetét (8. számú melléklet) az 1. és a 2. 
pontban foglalt módosításokkal jóváhagyja és 
felhatalmazza elnökét, hogy a fentiekre tekintettel a 
megállapodás végleges tartalmát elfogadja és aláírja. 

 
4. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának a 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 
elnöke részére történő megküldésére. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
Határidő: - a 1. 2. és 3. pontok tekintetében a 

nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jóváhagyását 
követő 15 napon belül; 

- a 4. pont tekintetében azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 31/2015. (VIII. 28.) közgyűlési 
határozata az önkormányzati nonprofit kft. bejegyzéséhez 
szükséges döntés: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése akként 

határozott, hogy egyszemélyes nonprofit közhasznú 
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társaságot alapít, melynek cégneve Tolnáért- Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., rövidített 
cégneve Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. 

 
2. A Közgyűlés jóváhagyólag dönt arról, hogy a társaság az 

alapító okirat aláírásának napjától előtársaságként 
működjön.  

 
3. A Közgyűlés elfogadja az alapító okirat 8.5. pont 1. sorának 

szövegét, mely szerint az ügyvezető a szerződésszegéssel 
okozott kár szabályai szerint felel a társasággal szemben.  

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiköti, hogy 

amennyiben a Cégbíróság a folyamatban lévő cégbírósági 
eljárásban elutasító vagy részben elutasító döntést hoz, az 
abban foglaltak határozzák meg az alapító okirat végleges 
tartalmát és azt, hogy ezen határozat a cégbejegyzési 
kérelmet elutasító vagy részben elutasító döntés 
kézhezvételét követő napon lép hatályba. 

 
5. A Közgyűlés elfogadja, hogy a társaság alapítására 

egyebekben a 22/2015. (VI.26.) számú közgyűlési 
határozatban foglaltak az irányadók. 

 
6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 

elnökét, hogy a fentiekre tekintettel az alapító okirat 
végleges tartalmát elfogadja és aláírja. 

 
Határidő: 2015. augusztus 31.  
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
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IV. 
KÖZLEMÉNYEK 

 
 
2015. évi LX. törvény A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről 

és illetékességi területének 
meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény módosításáról. 

 
142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati 

nyilvántartások együttműködésének 
általános szabályairól szóló 2013. évi 
CCXX. törvény végrehajtásáról. 

 
27/2015. (VI. 17.) OGY határozat A 2015-2020 közötti időszakra szóló 

Nemzeti Környezetvédelmi Programról. 
 
2015. évi CV. törvény A természetes személyek 

adósságrendezéséről. 
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V. 
MELLÉKLETEK 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés  
22/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító jelen alapító okirattal – a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 
(továbbiakban Civil tv.) megfelelő rendelkezései alapján – a társadalom közös 
szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység 
folytatására közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre az alábbiak 
szerint: 
 
 
1. A társaság alapítója: 
Név: Tolna Megyei Önkormányzat  
Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.  
 
2. A társaság neve, székhelye: 
2.1 A társaság neve:  

Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
Rövidített neve: Tolnáért Nkft. 
 
2.2 A társaság székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
3. A társaság tevékenysége: 
3.1 A társaság cél szerinti nonprofit (közhasznú) tevékenysége: 
 
1) Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében 

gazdaságfejlesztési, befektetésösztönző tevékenység lát el az alapító által átadott feladat 
formájában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
11.§ (1) bek. bg,) 

 
2) Mint az alapító által létrehozott szervezet az alapító által átadott feladatként koordinálja 

Tolna megye területén az ipari parkok és szabad vállalkozási zónák tevékenységét és az 
Önkormányzatok, valamint gazdasági szerveztek fejlesztési elképzeléseit a megye 
gazdasági szereplőivel együttműködve. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. ce,) 

 
3) Az alapító által átadott feladatként ellátja a helyi akciócsoportok a közösségvezérelt helyi 

fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait. (A területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§. e,) 

 
4) A vidékfejlesztési stratégiák és akciók kialakítása és végrehajtása során részt vesz helyi 

akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek 
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tevékenységében. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény 13.§ f,) 

 
Fent részletezett közhasznú nonprofit tevékenység ellátása során a társaság közfeladatot lát el.  

 
A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv:  
 
A 2011. évi CLXXXIX. tv. hatálya alá tartozó megyei önkormányzatok.  

 
Alapító a társaság által nyújtott nonprofit (közhasznú) szolgáltatásoknak az alapítón kívüli 
egyéb kívülálló személyek részéről történő igénybevételét nem zárja ki.  
 
A társaság a fenti feladatok végzése folytán (Civil tv. 33.§) közhasznú szervezetként 
történő nyilvántartásba vételétől kezdődően közhasznú jogállású szervezetnek minősül, a 
fent körülírt feladatokat részletesen pedig a társaság, illetőleg a helyi önkormányzatok, 
illetve állami közigazgatási költségvetési szervek között létrejövő közhasznúsági 
szerződés(ek) tartalmazzá(k). 

 
3.2 A társaság cél szerinti nonprofit (közhasznú) tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel: 
 

Főtevékenység: 84.13 ’08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 
 
70.10 ’08  Üzletvezetés 
94.99 ’08  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
A társaság vállalkozási tevékenységet csak nonprofit (közhasznú) céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
 
A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen Alapító 
Okiratban meghatározott nonprofit tevékenységére fordítja. 
 
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság országgyűlési képviselői, megyei, 
fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.  
 

 
3.3 A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei TEÁOR megjelöléssel: 

 18.12 ’08  Nyomás (kivéve: napilap) 
 18.13 ’08  Nyomdai előkészítő tevékenység 
 18.20 ’08  Egyéb sokszorosítás 
 58.11 ’08  Könyvkiadás 
 58.12 ’08  Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
 58.13 ’08  Napilapkiadás 
 58.14 ’08  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
 58.19 ’08  Egyéb kiadói tevékenység 
 58.29 ’08  Egyéb szoftverkiadás 
 59.11 ’08  Film-, videó-, televízióműsor-gyártás 
 59.20 ’08  Hangfelvétel készítése, kiadása 
 62.01 ’08  Számítógépes programozás 
 62.02 ’08  Információ-technológiai szaktanácsadás 
 62.03 ’08  Számítógép-üzemeltetés 
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 62.09 ’08  Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
 63.11 ’08  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
 63.12 ’08  Világháló-portál szolgáltatás 
 63.99 ’08  M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
 68.20 ’08  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 70.21 ’08  PR, kommunikáció 
 70.22 ’08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
 71.11 ’08  Építészmérnöki tevékenység 
 72.11 ’08  Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 
 72.19 ’08  Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
 71.12 ’08  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 72.20 ’08  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
 73.20 ’08  Piac-, közvélemény-kutatás 
 74.30 ’08  Fordítás, tolmácsolás 
 74.90 ’08  M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 77.40 ’08   Immateriális javak kölcsönzése 
 79.12 ’08  Utazásszervezés 
 79.90 ’08  Egyéb foglalás 
 82.11 ’08  Összetett adminisztratív szolgáltatás 
 82.19 ’08  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
 82.30 ’08  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 82.99 ’08  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 85.51 ’08  Sport, szabadidős képzés 
 85.52 ’08  Kulturális képzés 
 85.59 ’08  M.n.s. egyéb oktatás 
 85.60 ’08  Oktatást kiegészítő tevékenység 
 93.19 ’08  Egyéb sporttevékenység 
 94.12 ’08  Szakmai érdekképviselet 

 
3.4 A társaság befektetési tevékenysége: 

A társaság befektetési tevékenységet nem végez. 
 
4. A társaság működésének időtartama, az előtársaság: 
 

A társaság határozatlan időre jön létre. 
Az első üzleti év az Alapító Okirat ellenjegyzésétől az év végéig tart, a további üzleti évek 
a mindenkori naptári évvel azonosak. 
 

5. A társaság törzstőkéje: 
A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft azaz hárommillió forint, amely teljes egészében 
pénzbeli betétből áll. 
 
A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a teljes pénzbeli hozzájárulást 
be kell fizetni, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást (apport) a társaság rendelkezésére kell 
bocsátani.   

 
 
6. Az alapító törzsbetéte, az üzletrész: 
 
6.1 Az alapító törzsbetéte:  
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Az alapító törzsbetéte 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint. 
 
6.2 Az üzletrész: 

A társaság bejegyzését követően a tag jogait, és a társaság vagyonából őt megillető 
hányadot az üzletrész testesíti meg.  Az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem 
szerezheti meg.  Az üzletrész csak átruházás, megszűnt tag jogutódlása, vagy öröklés 
esetén osztható fel.  Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke 
emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok 
kötelesek az Alapító Okiratot Társasági Szerződésre módosítani. 
 
Az alapító pótbefizetésre vagy mellékszolgáltatásra nem kötelezett. 

 
7. Alapítói határozat: 
 

A társaságnál taggyűlés nem működik, ennek hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító 
határozattal dönt és arról az ügyvezetőt írásban értesíti. 
 
 
A döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles a felügyelő bizottság, valamint az 
ügyvezető véleményének megismerése érdekében, a döntés tárgyának megjelölésével 
írásban megkeresni, és megfelelő határidő tűzésével – különös tekintettel a felügyelő 
bizottság működési rendjére – írásbeli véleményüket beszerezni.  Az ügyvezető és a 
elügyelő bizottság véleményezési jogának gyakorlása érdekében az Alapító által 
meghozandó határozat tervezetét írásban, a vélemény megfogalmazására legalább 30 
napot biztosítva kell az ügyvezetővel és felügyelő bizottsági tagokkal közölni.  Az 
ügyvezető és a felügyelő bizottság a határozat-tervezetről alkotott véleményét írásban 
köteles az Alapítóval közölni az Alapító által megjelölt határidőn belül.  A határidő 
ügyvezető illetve felügyelő bizottság által történő elmulasztása azt jelenti, hogy a 
határozat-tervezetben foglaltakat tudomásul vették.  Az írásos vélemények, továbbá az 
alapító döntései nyilvánosak.  
 
Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). 
A döntéseket, azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok 
könyvébe.  A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan 
ki kell tűnnie. 
Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától 
függően -, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul 
gondoskodik annak a társaság honlapján való közzétételéről. 

 
Az alapító hatáskörei: 
a. Az üzleti terv és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. 
b. Közhasznúsági jelentés elfogadása. 
c. Ügyvezető, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, 

díjazásának megállapítása. 
d. Olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt. 
e. A társaság jogutód nélküli megszűnésének, más társaságokkal történő egyesülésének, 

szétválásának elhatározása. 
f. Az Alapító Okirat módosítása. 
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g. Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös 
szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának 
feltételeiről. 

h. Üzletrész felosztásához való hozzájárulás. 
i. Javadalmazási szabályzat elfogadása  
j. Mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy az Alapító Okirat az alapító kizárólagos 

hatáskörbe utal. 
k. hitel felvétel, biztosíték nyújtása, vagyontárgyak megterhelése 
l. gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése 
m. gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása 
n. kötelezettségvállalás 5 millió forint felett.  

 
 
8. Az ügyvezető: 
 
8.1 A társaság első ügyvezetője: 
Név: Bán Róbert 
Szül. hely, idő: Szekszárd, 1988. 06. 16. 
Anyja neve: Juhász Ágnes 
Lakcím: 7030 Paks Táncsics Mihály utca 6. 
 
Az ügyvezető megbízatása az Alapító Okirat keltezésétől kezdődően határozatlan időre szól.  
 
8.2 Az ügyvezetőt érintő összeférhetetlenségi szabályok: 

A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 
kivételével – nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is 
folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a 
társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az 
alapító ehhez hozzájárul. 
A vezető tisztségviselő és Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont szerinti közeli hozzátartozója és 
élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi 
körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul. 
A vezető tisztségviselő és Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont szerinti közeli hozzátartozója és 
élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 
A Civil tv. 39.§-a alapján nem lehet a társaság vezető tisztségviselője akivel szemben a 
Civil tv. 39.§-a szerinti kizáró ok áll fenn: 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
a)  amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d)  amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
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8.3 Az ügyvezető jogai és kötelezettségei: 
Az ügyvezető: 
a. Jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére. 
b. Köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság számviteli törvény által előírt mérlegét 

és éves beszámolóját, továbbá a beszámolóval egyidejűleg annak közhasznúsági 
mellékletét a hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelően. 

c. Gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok, nyilvántartások, elkészítéséről, 
ismertetéséről, bejelentési kötelezettségek megtételéről. 

d. Köteles a Cégbíróságnak bejelenteni az Alapító Okiratának módosítását, cégjegyzékbe 
bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat, ennek változását, valamint törvényben előírt 
más adatokat. 

e. A társaság munkavállalóival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
f. Vezeti az Alapítói Határozatok Könyvét és a társaság Tagjegyzékét. 

 
8.4.Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában 

elvárható gondossággal, - és ha a törvény kivételt nem tesz – a társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján köteles eljárni. 

 
8.5.Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben a 

jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve 
ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. 

 
8.6.A Civil tv. 38.§-a értelmében az ügyintézés képviseleti szerv döntésében nem vehet részt 

az a személy, aki, vagy akinek hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont), élettársa a 
határozat alapján:  

 a, kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, 
 b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt.  
 
 
9. A Felügyelőbizottság 
 
9.1. A társaságnál 3 természetes személyből álló Felügyelőbizottság működik. A 

Felügyelőbizottság elnökét maga választja a tagjai közül.  
9.2. A Felügyelőbizottság tagjai:  

- dr. Égi Csaba (szül. Bonyhád, 1967. 11. 07., an. Szanyi Zsófia) 7150 Bonyhád, 
Mester u. 14. 
- Széles András (szül. Szekszárd, 1974. 08. 13., an. Farkas Judit) 7090 Tamási, 
Fenyves u. 5.  
- Pirgi József (szül. Tolna, 1948. 12. 26., an. Juhász Teréz) 7130 Tolna, Szekszárdi u. 
12. 2/19. 

9.3. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása öt éves határozott időre szól. A 
Felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.  

9.4. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Az 
alapító a felügyelőbizottság elnökét és tagjait nem utasíthatja.  

9.5. A Felügyelőbizottság évente legalább kétszer ülésezik, és akkor határozatképes, ha az 
ülésein mindhárom tag jelen van. A felügyelőbizottság testületként jár el, határozatait 
egyszerű szótöbbséggel hozza.  
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9.6. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely az alapító 
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügykörre vonatkozik.  

9.7. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a 
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja.  

9.8. A felügyelőbizottság az ügyrendjét egyebekben maga határozza meg.  

 
10. A könyvvizsgáló  
 
Az alapító a társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót választ öt éves határozott 
időre. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz 
javaslatot az alapítónak. A könyvvizsgáló feladata a Társaság mérlegének és 
vagyonkimutatásának vizsgálata az adatok valódisága és a jogszabályoknak való 
megfelelőség szempontjából. 

A társaság könyvvizsgálója:  
 
BRAIN-AUDIT Kft. - Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 7100 

Szekszárd, Újfalussy u. 11., képviselője: dr. Póla Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló, 
kamarai tagsági szám: 004880) 

 

11. A társaság gazdálkodásának szabályai, beszámolásai szabályok, közhasznúsági jelentés: 
 
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okirat 3. 
pontjában meghatározott nonprofit (közhasznú) tevékenységére fordítja. 
 
A társaság az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak 
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. 
 
A társaság köteles az éves beszámolóval egyidejűleg a beszámolóhoz tartozó közhasznúsági 
mellékletet is készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása az alapító kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.  
 
Az éves közhasznúsági melléklet tartalmazza:  

- a költségvetési támogatás felhasználását, 
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
- a cél szerinti juttatások kimutatását, 
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékét. 

- a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, összegét, 
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót,  
- mindazt, amit az éves beszámoló közhasznúsági mellékletére vonatkozóan hatályos 

jogszabály követelményként támaszt.  
Az éves beszámolóba és annak közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból, 
saját költségére másolatot készíthet. 
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12. A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje: 
 
Az alapító okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, 
amelyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg.  A társaság éves 
mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik. 
 
Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést 
engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni. 
 
13. A társaság megszűnése: 
 
Megszűnik a társaság, ha  

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését, 
- elhatározza jogutódlással kapcsolatos megszűnését, 
- cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését,  
- bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 

 
13.1 Jogutód nélküli megszűnés: 
 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után a társaság 
tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni 
hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági 
szerződés rendelkezései szerint fordítja közcélokra, ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság 
a megmaradt vagyont a Nemzeti Együttműködési Alap támogatására fordítja.  
 
13.2 Jogutódlással történő megszűnés: 
 
A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 
nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat 
szét.  
 
14. Egyéb rendelkezések: 
 
Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. (Civil tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
Kelt Szekszárdon, ……………………. 
  
 alapító 
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
23/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
 

MEMORANDUM 
mely létre jött Voronyezs megye  (Orosz Föderáció) Kormánya és  a Tolna Megyei 

Önkormányzat (Magyarország) között kereskedelmi-gazdasági, tudományos-műszaki és 
kulturális együttműködésről.  

 
 
A Voronyezs megye Kormánya (Orosz Föderáció) és a Tolna Megyei Önkormányzat 
(Magyarország), a továbbiakban: Felek 
 
az Orosz Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között megkötött, a gazdasági 
együttműködésről szóló megállapodás értelmében,  
 
figyelembe véve a kölcsönös érdekeltséget a további gazdasági, tudományos-műszaki és 
kulturális együttműködés kiterjesztésében,  
 
az egyenjogúság és a kölcsönös előny elvei által vezérelve,  
jelen Memorandumban a következő módon kívánják megerősíteni szándékaikat.  

 
I. A Memorandum célja 

 
Jelen Memorandum célja a Felek együttműködési irányának meghatározása, azon területeken, 
melyeken közös érdeklődés van.  

 
II. Együttműködési területek 

 
A Felek megállapítják a jelen Memorandum keretein belül megvalósuló együttműködés 
perspektivikus területeit:  

 ipar, mezőgazdaság, közlekedés és kereskedelem;  

 tudomány, technika és egészségügy;  

 kultúra és művészet;  

 túrizmus; 

 oktatás és sport;  

 ifjúságpolitika;  

 ökológia és a természeti kincsek racionális kiaknázása;  

    III. Az együttműködés lehetséges formái:  
 
A Felek együttműködése az alábbiakban felsorolt bármelyik formában valósulhat meg:    

 kiállítások, konferenciák, „kerekasztal” viták, megbeszélések, szemináriumok és 
prezentációk szervezése;  

 közös beszámolók vagy egyéb írásos anyagok előkészítése és információcsere, melyek 
kapcsolódnak az együttműködési tevékenységhez;  
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 a Voronyezs Megye Kormánya (Orosz Föderáció) és a Tolna Megyei Közgyűlés 
(Magyarország) közötti megállapodás kidolgozása, egyeztetése és aláírása a 
kereskedelmi-gazdasági, tudományos-műszaki és kulturális együttműködésről;  

 egyéb együttműködési formák.  

A Felek koordinációs testületeket neveznek ki a közös rendezvényekben való 
közreműködéshez és lebonyolításhoz, támogatva ezzel a kijelölt területeken való 
együttműködést.  
 
A jelen Memorandumban foglaltakat nem lehet úgy értelmezni, mint bármelyik Fél felé 
irányított követelés bármilyen anyagok, adatok vagy információk kiadására való felszólítás, 
melyek az adott Fél véleménye szerint a bizalmas információkezelésről szóló politikájának 
megsértésével jár. 

IV. Anyagi eszközök 
 
A jelen Memorandum a Felek számára nem jár semmilyen jogi vagy anyagi kötelezettséggel.  
 
A jelen Memorandum által megállapított tevékenység a meglévő anyagi eszközöktől függ, és 
az idevonatkozó anyagi szabályzat valamint Magyarország és az Orosz Föderáció 
törvényeinek megfelelően valósul meg.  

 
V. A Memorandum jogi erőre emelkedése és érvényessége.  

A Memorandum érvényességének megszűnése. Módosítások a Memorandumban. 
 

Jelen Memorandum a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba, melyről a másik 
felet írásos értesítés útján soron kívül tájékoztatja.  Jelen Memorandum öt évig tartó első 
periódus során lesz érvényes a jogerőre való emelkedésének napjától. A Memorandum 
érvényessége meghosszabbítható a Felek képviselői által aláírt írásos megállapodás alapján.  
 
Bármelyik Félnek jogában áll, bármikor, a jelen Memorandum hatályának megszüntetése, a 
másik fél részére hat hónappal korábban megküldött írásos értesítés útján. A megszűnés 
esetében olyan intézkedéseket kell foganatosítani, melyek nem veszélyeztetik a már 
folyamatban lévő tevékenységet.  
 
A Memorandumot módosíthatják vagy kiegészíthetik a Felek közös megegyezésével az arra 
kinevezett képviselők. 
 
A jelen Memorandum értelmezéséből és alkalmazásából adódó nézetkülönbségeket a Felek 
közötti konzultáció útján kell megoldani. Mindegyik Fél biztosítja a másik Fél által felvetett 
bármely kérdés teljes körű és jóindulatú áttekintését, a jelen Memorandum által nem 
szabályozott kérdés vagy annak értelmezéséből adódó vita barátságos megoldásának 
érdekében. Az orosz és a magyar verzió nem egyezése esetén az orosz szöveg az irányadó.  
 
Jelen Memorandumot összeállították és aláírták 2015. ___________ _____-án, ___________ 
(Orosz Föderáció), két példányban, orosz és magyar nyelven.  

 
Voronyezs Megye Kormányának 

(Orosz Föderáció) nevében 
Kormányzó 

____________________________ 
Gorgyeev A. V. 

Tolna Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének nevében 

Elnök 
______________________________ 

Fehérvári Tamás  
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
25/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
Mely létrejött egyrészt a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Megyei Nemzetiségi Önkormányzat), képviseli: Fodor József, a Tolna 
Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat ( a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Nektv.) 80. § (1)-(4) bekezdése alapján az önkormányzatok együttműködése 
tárgyában. 

 
 

I. Személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez 

 
 

1. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat autonómiájának 
tiszteletben tartása mellett elő kívánja segíteni a területi nemzetiségi 
önkormányzatok közügyekben való aktív részvételét, a hatékony működés 
feltételeinek biztosítását. 

2. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat feladatai 
ellátásához szükséges irodahelyiséget 7133 Fadd, Mátyás király utca 40. szám 
alatti telephelyen, külön szerződésben meghatározott bérleti jogviszony 
keretében biztosítja. Az irodahelyiség működéséhez szükséges bútorokat, 
valamint 1 db számítógépet, 1 db monitort, 1 db fénymásolót, 1 db nyomtatót 
leltár alapján rendelkezésre bocsát, illetve a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
használatába ad. 

3. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzatot az irodahelyiséghez kapcsolódó fűtés, 
áramfogyasztás, víz- és szennyvízszolgáltatás, telefon- és internetszolgáltatás 
térítésmentesen illeti meg, ezek a költségek a Megyei Önkormányzatot terhelik, e 
szolgáltatások ellenértékének kifizetését a Megyei Önkormányzat az érvényben 
lévő szerződések alapján teljesíti. 

4. A használatba adott irodahelyiség karbantartása, esetleges felújítása - a bérleti 
szerződésben lévő feltételek figyelembe vételével - a Megyei Önkormányzattal 
történt előzetes egyeztetés után végezhető, a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat saját költségére. 

5. A használatba adott eszközök (bútorok, számítógép) selejtezését a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal végezheti, selejtezési szabályzatában foglaltak szerint. A 
selejtezést a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése elnökénél írásban kezdeményezheti.  

6. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat az irodahelyiség és a használatba adott 
eszközök használatát más személynek, vagy szervezetnek nem engedheti át. 

7. A felek úgy állapodnak meg, hogy a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat közgyűlési- illetve bizottsági üléseit a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatti épület 101. számú 



2015. év szeptember hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 3. szám 

42 
 

tanácskozótermében tartja, ami egyben a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat székhelye. Ezen helyiség igénybevétele térítésmentesen történik. 

8. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat a 2. és 7. pontban meghatározott 
helyiségeket alapfeladatai ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, a 
használt ingóságokat a jó gazda gondosságával használhatja. 

9. A helyiségek és az ingóságok használatának joga a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzatot megszűnéséig illeti meg. Megszűnés esetén a használatba adott 
eszközök leltár alapján történő visszaszolgáltatásáról a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke köteles gondoskodni. 

10. A Megyei Önkormányzat térítésmentesen, természetben biztosítja a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat számára 

a) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, 
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 
b) a közgyűlési és bizottsági ülések előkészítését (meghívók, 
előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, az ülések 
jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 
c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a 
testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 
sokszorosítási, postázási feladatok ellátását; és 
d) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátását. 

11. A Megyei Önkormányzat a 10. pontban meghatározott feladatok ellátását a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal – megyei főjegyzője által – kijelölt köztisztviselője 
munkakörében biztosítja. 

12. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési tagjainak és tisztségviselőinek 
telefonhasználati költségeit a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat viseli, e 
költségek finanszírozására a Megyei Önkormányzat nem kötelezhető. 

13. A Megyei Önkormányzat megbízásából és képviseletében a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat közgyűlési és bizottsági ülésein a megyei főjegyző vagy annak – 
a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz 
és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

14. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy működése során az 
önkormányzat épületeiben folyó munkát nem zavarja, az épület rendjének 
megtartásáról gondoskodik. 

 
 

II. A gazdálkodással, nyilvántartással kapcsolatos feladatok 
 

15. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok felsorolása és a feladatellátás 
rendje: 
a) a nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő, a Nemzetiségi 
Önkormányzathoz érkező, vagy a Nemzetiségi Önkormányzat által 
kiadmányozott iratok, levelek, dokumentumok érkeztetése, iktatása a Megyei 
Önkormányzat ügyiratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően: 

- a közvetlenül a Megyei Önkormányzat Hivatalába érkező leveleket, 
dokumentumokat a kijelölt köztisztviselő érkezteti, gondoskodik az 
iktatásáról, a levél iktatott példányát megőrzi, a levél érkezéséről a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökét értesíti, kérésére az iktatott 
levél másolatát eljuttatja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökéhez; 
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- a Megyei Nemzetiségi Önkormányzathoz érkező leveleket, 
dokumentumokat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - 
érkeztetés és iktatás céljából - a kézhezvételt követő 3 munkanapon 
belül eljuttatja a megyei főjegyző által kijelölt köztisztviselőhöz; az 
eredeti példányt a Hivatal őrzi, míg a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke – igény esetén – a másolatot kezeli; 

- az iktatott ügyiratok elintézéséről a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével egyeztetve a Hivatal kijelölt köztisztviselője gondoskodik; 

- a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat leveleinek kiadmányozására, 
aláírására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult; 

b) a kötelezettségvállalások nyilvántartása a gazdálkodási szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően: 

- a 100000 Ft feletti kötelezettségvállalásokat írásban lehet megtenni, a 
kötelezettségvállalás írásba foglalását a Hivatal kijelölt köztisztviselője, 
vagy a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke készíti elő; 

- az írásba foglalt kötelezettségvállalásokat iktatni kell, majd annak 
eredeti példányait ellenjegyzés céljából a Hivatal Pénzügyi Osztálya 
részére kell átadni; 

- a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző aláírását követően a 
kötelezettségvállalási dokumentum 1 példányát a Hivatal Pénzügyi 
Osztályára kell átadni, nyilvántartásba vétel céljából, az átadásról az 
iktatott ügyiratot őrző köztisztviselő gondoskodik; 

- a Hivatal Pénzügyi Osztálya az átadott, aláírásokkal ellátott 
kötelezettségvállalások nyilvántartásáról folyamatosan, naprakészen 
gondoskodik; 

- az írásba foglalás nélküli kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele 
a kifizetési bizonylat alapján történik. 

c) a Nemzetiségi Önkormányzat könyvvezetéséről és részletező 
nyilvántartásainak vezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik az 
államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet és annak végrehajtása 
tárgyában kiadott miniszteri rendeletekben foglalt előírások szerint. 
 

16. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai tervezésével 
kapcsolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala Pénzügyi Osztálya 
látja el. 

 
a) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a költségvetési határozat 

és a költségvetés tartalmával kapcsolatos elgondolásiról, elvárásiról 
legkésőbb a költségvetés elkészítésére vonatkozó határidő lejárata 
előtti 5. munkanapig tájékoztatja a megyei főjegyzőt vagy a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának vezetőjét; 

b) a költségvetési határozat tervezet és mellékletei előkészítéséről a 
megyei főjegyző gondoskodik, költségvetés tervezetének elkészítése a 
Pénzügyi Osztály feladata,a költségvetési előterjesztést és határozat 
tervezetet a megyei főjegyző megküldi a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének; 

c) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a határozat tervezettel 
kapcsolatos észrevételeiről, javaslatáról 5 munkanapon belül értesíti a 
megyei főjegyzőt vagy a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetőjét; 

d) a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője haladéktalanul elvégzi a 
szükséges korrekciókat, változtatásokat és a javított tervezetet a 
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megyei főjegyző ismételten megküldi a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének, aki egyetértés esetén az előterjesztést 
aláírja; 

e) a költségvetési határozat tervezet bizottságok és testület elé terjesztése 
az előterjesztések rendjének megfelelően történik; 

f) a Közgyűlés költségvetésről szóló határozatásnak kivonatát a 
jegyzőkönyv vezetésére kijelölt köztisztviselő, a jegyzőkönyv aláírását 
követően átadja a Hivatal Pénzügyi Osztálya vezetőjének; 

g)   az elemi költségvetést a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője 
készíti el, a költségvetési határozatban foglaltaknak megfelelően a 
jogszabályokban megadott határidő betartásával; 

h) az elemi költségvetést a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
hagyja jóvá, a jóváhagyást az elemi költségvetés aláírásával igazolja; 

i) az elemi költségvetés MÁK részére történő leadásáról a Hivatal 
Pénzügyi Osztálya gondoskodik a MÁK által megadott határidő 
betartásával. 

j) a költségvetési határozat módosítását a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, a megyei főjegyző vagy indokolt esetben a 
Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője kezdeményezheti; 

k) a költségvetési határozat módosításának elkészítésekor a költségvetési 
határozatra vonatkozó eljárást kell alkalmazni, azzal, hogy a határozat 
tervezetet a testület ülésének tervezett időpontja előtt 5 nappal kell 
elkészíteni; 

l) a költségvetés végrehajtásával összefüggő adatszolgáltatások, 
beszámolók elkészítéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik, a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabályban rögzített vagy a 
Magyar Államkincstár által meghatározott határidők betartásával, az 
adatszolgáltatások, beszámolók körét és tartalmát jogszabályok 
határozzák meg; 

m) a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé beterjesztésre kerülő 
beszámolók határozat tervezeteit a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti 
elő a jogszabályokban foglalt határidők betartásával, a testületi ülések 
időpontjára figyelemmel; a tervezetet a megyei főjegyző megküldi a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki az előterjesztéssel 
kapcsolatos észrevételéről tájékoztatja a megyei főjegyzőt, ezt 
követően az előkészítés a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
üléseinek előkészítésére vonatkozó szabályok szerint történik. 

17. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára a Hivatal önálló fizetési számla 
megnyitásáról gondoskodott. 

18. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláját – jogszabályi előírás 
alapján - a Magyar Államkincstár vezeti. 

19. A törzskönyvi nyilvántartásba vételről a Hivatal Pénzügyi Osztálya 
gondoskodott. 

20. A törzskönyvi adatok változásának átvezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya a 
hatályos jogszabályi előírások szerinti határidőben gondoskodik. 

21. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat adataiban bekövetkezett változásról a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy a megyei főjegyző tájékoztatja 
a Hivatal Pénzügyi Osztályát, átadják a törzskönyvi nyilvántartás 
kezdeményezéséhez szükséges okiratot, dokumentumot, mely alapján a 
Pénzügyi Osztály haladéktalanul gondoskodik a törzskönyvi bejegyzés 
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módosításának kezdeményezéséről. A hivatalos dokumentumokat a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá. 

22. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat adószámmal rendelkezik, a változások 
bejelentéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodott. 

23. Az adószám változását előidéző tervezett eseményekről, változásokról a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előzetesen tájékoztatja a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának vezetőjét, a szükséges intézkedések megtétele céljából. 

24. Az adószámot érintő változások kezdeményezése a Hivatal Pénzügyi 
Osztályának a feladata, melynek végrehatásáért az osztályvezető felelős. 

25. Kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzata terhére, az 
előirányzatot terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési 
kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási 
előirányzatok mértékéig (szabad előirányzat) kerülhet sor. 

26. A tárgyévi költségvetést és a tárgyévet követő évek előirányzatait terhelő 
kötelezettséget vállalni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 
(a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Ávr.) foglalt rendelkezések betartásával lehet. 

27.  Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi 
önkormányzati közgyűlési tag jogosult. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
javára szóló kötelezettségvállalásra a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke által kijelölt nemzetiségi önkormányzati közgyűlési tag jogosult. 

28. Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel 
csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítést megelőzően, írásban 
lehet. 

29. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak pénzügyi 
ellenjegyzésére a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi osztályvezető 
és a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel rendelkező 
köztisztviselő jogosult. 

30. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szükséges szabd 
előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan 
befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, a kifizetés időpontjában a fedezet 
rendelkezésre áll és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra 
vonatkozó szabályokat. 

31. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

32. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésekor az Ávr. 54-55. §-ában foglaltak szerint 
kell eljárni. 

33. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére az Ávr. 56. §-ában foglaltak az 
irányadóak. 

34. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és 
igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét. A 
teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A teljesítés 
igazolásának az utalványozást és a kifizetést megelőzően vagy azzal egy 
időben kell megtörténnie. 

35. Teljesítés igazolására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a 
kötelezettségvállalásra felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. 
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36. Az okmányok utalványozása előtt az okmányokat érvényesíteni kell. Az 
érvényesítésre jogosult személyek a megyei főjegyző által kijelölt pénzügyi 
szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők. 

37. A kiadások és bevételek utalványozására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke és az általa felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. A Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat javára szóló kifizetések utalványozására a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhatalmazott Nemzetiségi 
Önkormányzati Közgyűlési tag jogosult. 

38. A kiadások utalványozása érvényesített okmányok alapján történik. A kiadások 
és bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. 

39. A bevételek közül nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében foglalt 
bevételeket. 

40. A készpénzes kifizetések és bevételezések esetében az utalványozás a kiadási, 
bevételi pénztárbizonylatra történő rávezetéssel vagy külön utalványrendelet 
alkalmazásával történhet. 

41. A gazdálkodással kapcsolatos számviteli, nyilvántartási feladatokat a Hivatal 
Pénzügyi Osztálya látja el, a feladatok végrehajtásáért a Pénzügyi Osztály 
vezetője felelős. 

42. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a 
gazdálkodást érintő, általa ismert valamennyi információt, dokumentumot a 
Hivatal Pénzügyi Osztályára eljuttassa. 

43. A Hivatal Pénzügyi Osztálya a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára 
elkülönített főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezet, gondoskodik a 
pénzügyi dokumentumok megőrzéséről, feldolgozásáról, az információ- és 
adatszolgáltatási kötelezettségek jogszabályi előírás szerinti teljesítéséről, a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és testületének a 
gazdálkodással kapcsolatos tájékoztatásáról, a pénzügyi tartalmú testületi 
előterjesztések előkészítéséről, kezdeményezéséről, a gazdálkodással 
összefüggő, jogszabályi előíráson alapuló beszámolók elkészítéséről. 

 
 

III. Egyéb rendelkezések 
 
 
44. A Megyei Önkormányzat és a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kölcsönös és 

közös érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen 
megállapodásban foglaltakon túl keresse és fejlessze a két szervezet 
együttműködését. 

45. Jelen megállapodást felek határozatlan időtartamra kötik azzal a feltétellel, hogy 
a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat megszűnése [Nektv. 74. § (1) bek.] 
esetén – a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat megszűnésének időpontjában – 
jelen megállapodás hatálya is megszűnik. 

46. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodást az Nektv. 80. § 
(2) bekezdése alapján minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi 
választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják. 

47. A jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben a Ptk. és a Nektv. 
vonatkozó előírásai az irányadók. 

48. Jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 24/2012. (IV.26.) közgyűlési határozatával, valamint a Tolna 
Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (X.27.) 
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testületi határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás hatályát 
veszti. 

 
 
Szekszárd, 2015. ……. … 
 
 
 Fehérvári Tamás   Fodor József 
 a Tolna Megyei Önkormányzat  a Tolna Megyei Cigány 
        Közgyűlésének elnöke  Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Záradék: 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2015. (VI.26.) 
közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ../2015. (VI.17.) 
határozatával jóváhagyta.  
 
Szekszárd, 2015. …….hónap .… nap 
 dr. Gábor Ferenc 
 megyei főjegyző 
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
26/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
 

Paks város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezése 
 
 

Általános észrevételek 
 
A végleges dokumentumban érdemes Paks térségi kapcsolatait a tekintetben 
vizsgálni, hogy a megépítendő új Duna-híd milyen hatással lesz a városra, 
illetve térségére, hiszen egyes területeken (egészségügy, felsőoktatás, 
egyházi szerepkörök) funkciókban gazdagabb, közlekedésföldrajzi 
adottságokban és gazdasági potenciálban szerényebb, Pakshoz hasonló 
méretű város lesz elérhetőbb. A létrejövő új településegyüttes számára a 
szinergiák minél nagyobb kiaknázása lehet csak cél. 
 
Az anyag kevés hangsúlyt fektet a gyógyvízben rejlő egészségügyi és 
idegenforgalmi lehetőségekre, a jelenlegi kihasználtság növelésére. 
Egyetértünk a lakosság szabadidős tevékenységének támogatásával, 
különösképpen az egészségmegőrzéssel és kulturális tevékenységgel 
összefüggésben. Ezeken a területeken jó adottságokkal rendelkezik a város – 
Duna közelsége, római kori emlékek, bővülő múzeumi kínálat, pincefalu, 
számos rendezvény, stb. 
Támogatjuk a Paksi Ipari Park gazdasági diverzifikáló hatásának erősítését, a 
város több lábon állásának elősegítését. 

 
Konkrét észrevételek: 

 
- Az 1.1 fejezetben, a 10. oldalon, a második bekezdésében találhatóak 

számítások az erőmű bővítése során jelentkező plusz munkaerő migrációjával 
kapcsolatban. A feltételezett adatok hitelességét alátámasztó forrás 
megjelölése nem történt meg, így annak megalapozottsága nem egyértelmű. 
 

- A 15. oldalon található 3. bekezdésben a helyzetfeltárás környezeti 
kockázatokra vonatkozó megállapításai szerepelnek. Véleményünk szerint a 
löszfalak esetleges csuszamlásai is rejtenek magukban kockázatokat, ezért 
erre a geológiai adottságra is tekintettel kell lenni. 
 

- A 28. és 36. oldalon is említést tesz a dokumentum egy, a Pollack Mihály 
utca és Tolnai út között építendő elkerülő útról. A jelenleg hatályos 
településrendezési terv a már meglévő nyomvonalon kívül másik utat nem 
jelöl, régi probléma azonban a lakótelepi terület és a Fehérvári út 
összeköttetésének hiánya. 
 

- A 29. oldalon szereplő V4 városrész megnevezésében Györköny utca 
szerepel Györkönyi utca helyett. Kérjük javítani. 
 

- A 36. oldalon, az atomerőmű bővítésekkel kapcsolatos vasútvonal-felújítást 
illetően a dokumentum megállapítja, hogy a városra egyértelműen pozitív 
hatással lesz, hiszen újraindulhat a személyforgalom. E kijelentés azonban 



2015. év szeptember hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 3. szám 

49 
 

kétséges, hiszen a pálya állapotától függetlenül Paks vonzáskörzetében érinti 
Dunaföldvár városát, illetve Bölcske és Madocsa községét. A két falu 
esetében a vasúti megállóhely külterületen, a településtől több kilométerre 
található, míg Dunaföldváron a város szélén. Ezzel szemben a közúti 
tömegközlekedés a települések belterületén több megállóval is rendelkezik, 
Dunaföldváron az autóbusz-állomás a városközpontban fekszik. Továbbá az 
sem kedvez a vasútvonal fejlesztésének, hogy paksi – északi – szakaszán (a 
6-os úttal együtt) az árvízvédelmi töltésen halad, elvágja az óvárosi és alvégi 
városrészeket a Duna-parttól. Ezen tények ismeretében a vonalon történő 
forgalomnövekedés nem okoz egyértelműen pozitív hatást. 
 

- Az 54. oldal 2. bekezdésében említést tesz a dokumentum egy 5500-6000 fő 
befogadóképességű futballstadion kialakításáról. A létesítmény várható 
kihasználtságát, illetve annak indokoltságát nem tartalmazza a dokumentum.  

 
- Az 57. oldalon kezdődő projektlista „Finanszírozás forrása” című oszlopában 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program vonatkozásában 
javasoljuk a prioritástengelyek felülvizsgálatát vagy azok elhagyását oly 
módon, hogy csak az operatív program kerüljön megnevezésre. 
 

- A 95. oldalon a várossal együttműködő szervezetek között szerepel a 
„Prometheus projekt”. Amennyiben ez elírás, kérjük a „Protheus projekt” 
megnevezést használni.  
 

- A 95. oldalon említett „Paksi Önkormányzat TDM szervezete” nem szerepel 
a Nemzetgazdasági Minisztérium által nyilvántartott turisztikai desztináció-
menedzsment szervezetek között. Nem igazolható egyértelműen, hogy egy 
valóban elismert TDM szervezetre utal a dokumentum. 
 

- Az ITS tervezés kezdete óta Novovoronyezs Paks testvérvárosa lett, illetve 
az önkormányzat együttműködési megállapodást írt alá a bosznia-
hercegovinai Gorjni Vakuf-Uskoplje városával. Ezekkel az információkkal, a 
megállapodásokban rögzített vállalásokkal érdemes lenne kiegészíteni a 
dokumentumot, vagy legalább erre utalást tenni. 

 
 
 
 

Dombóvár város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezése 
 
 

Általános észrevételek 
 

A dokumentum nagy hangsúlyt fektet a közintézmények, a közszolgáltatások, a 
szabadidős tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére, mely 
hozzájárulhat a városban és térségében élők életminőség emelkedéséhez. Ez 
összhangban van a Tolna megyei fejlesztési dokumentumok népességmegtartást 
célzó elképzeléseivel.  
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Kevés szerepet kaptak azonban a gazdaságfejlesztési beavatkozások. A 
dokumentum említ ugyan turisztikai beavatkozásokat, valamint ipari terület 
kialakításának lehetőségét, azonban a magyar fejlesztéspolitika a 2014-2020 
ciklusban nagy hangsúlyt fektet a gazdaság élénkítésére, így az önkormányzatoktól 
is proaktív hozzáállást feltételez. Ezért szükséges a vállalkozásbarát környezet 
kialakítása. A népességmegtartás alapvető feltétele a megélhetés biztosítása. 
Dombóvár térségi központként a vonzáskörzetében található lakosság számára is 
biztosít munkahelyeket. Fontos, hogy e szerepköre a jövőben erősödjön. 

 
Konkrét észrevételek: 

 
A 60. oldalon kezdődő vázlatos pénzügyi tervben a „Finanszírozás lehetséges 
forrása” oszlopban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
intézkedéseibe való besorolás helyenként pontatlan, kérjük ezek korrigálását. 
 
 
 
 

Bonyhád város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezése 
 
 

Általános észrevételek 
 
- Bonyhád tervezett kulcsprojektjei (komplex turisztikai fejlesztés és a 

megújuló energiaforrások részarányának növelése, kiválóan épít a 
helyzetelemzésben meghatározott nagyszerű adottságokra, de csak közvetett 
módon van gazdaságfejlesztő hatása. 

- Általában növeli az itt élők kényelmét, rekreációs lehetőséget nyújt, 
csökkenti a megélhetési költségeket, kiadásokat, ezáltal növeli a település 
megtartó képességét, de sem a helyiek sem a külső vállalkozók gazdasági 
aktivitását nem fokozza.  

- Ugyanígy a hálózatos projektek (zöldfelületi rendszer megújítása, 
közlekedési infrastruktúra, közműhálózat és szabadidős infrastruktúra 
fejlesztése is az itt élők életminőségét javítja, befektetőt közvetlen nem hoz a 
térségbe. Ugyanakkor például a hulladéklerakó rekultiváció utáni napelemes 
vagy energianövényes „betelepítése” követendő példa lehet. 

- Valódi kitörés lehet a mezőgazdasági feldolgozás térségi létrehozása, a REL 
láncok bevezetése. A termálvíz kiválóan hasznosítható (a fürdő komplexum és 
az esetleges távhő felhasználása mellett) zöldségtermelő üvegházakban. 

- Az autóipari beszállítás lehetősége mellett a hagyományosan „bonyhádi” 
termelés (bőr-és cipőipar, valamint a zománcáru gyártás) új helyét, szerepét is 
meg lehetne találni regionális szinten (egyedi termékgyártás). 

- Bonyhád esetében - mivel jelenleg az öregedési mutatói a 
legkedvezőtlenebbek a megyében-, egy „silver economy” mintaprojektet is 
érdemes lenne elindítani. 

- Bár meghatározó a megyeszékhely közelsége és emiatt a gazdasági szívó 
hatása (ipari parkok, munkaerő mozgása) a tervezett M9 menti fekvése, illetve 
a jelenlegi adottságok, (átmenő 6-út, közeli M9) az átlagos vidéki 
kisvárosoknál kedvezőbb adottságúvá teszik. 
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- A kerékpáros hálózat fejlesztése településen belül és kívül, járási 
szempontból mind hivatásforgalmi mind turisztikai szempontból szükséges. 

- Bonyhád turizmus fejlesztése, adottságai miatt a megyehatáron túl mutató 
térségi, regionális turisztikai cél. 

 
Konkrét észrevételek: 
 

A 3.7 sorszám alatti „A területfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi 
terve (62.-74.oldal) cím alatt a besorolt projektelemek lehetséges finanszírozási 
forrásai nincsenek összhangban  elsősorban a TOP prioritás tengelyeivel. 
 
 
 
 

Tolna város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezése 
 

a./ Helyzetértékelés 
 
Általános észrevételek: 
- Tolna városának a jelenlegi „alvóvárosi-ingázó” szerepkörét át kell gondolni 

a következő évek Tolna megyét érintő jelentős gazdaságfejlesztései mentén 
(Paks II. bővítés, M6-M9 közötti logisztikai lehetőségek) 
 

- A település méretéből, jellegéből és az itt élők életformájából adódóan 
jogosan hiányolja a szakmai anyag a hivatásforgalmi kerékpárutakat a 
településen belül, a járás településeivel és Szekszárddal összekötve (egyben 
turisztikai céllal is összekötve). 

 
Konkrét észrevételek: 
- A dokumentum 20-22.oldalán elmaradtak a térképek színtónus 

magyarázatai. 
- A 42.oldalon említésre kerül, hogy kevés a kapcsolat a főútvonalakkal. Ezzel 

szemben a meglévő 4 út a 6-os (és M6-os)  a közutakhoz elegendő. 
- A dokumentum az 56.oldalon nem nevesíti a településen lévő egyházi iskolát 

és az itt tanulók számát. 
- Az 59. oldalon jelentős civil szervezetekről tesz említést, de azokat nem 

nevesíti, sem működési területüket, sem tagjaik számát nem sorolja fel. 
  

b./ Településfejlesztési stratégia 
 
Általános észrevételek: 
- Igen kiváló adottság az autópálya, főutak, vasút metszésében a jelenleg még 

kiépítetlen ipar terület. Ezt a jó gazdasági, logisztikai adottságot tovább erősíti 
a Duna és az őcsényi repülőtér 10-15 km-en belüli elérhetősége. E területen a 
megyeszékhellyel való szoros együttműködés szükséges, ha kell megyei 
koordinációval. 

- Elengedhetetlen a kerékpáros hálózat fejlesztése településen belül és a 
járáson belüli összekötés. 

- Szükséges a települési piac kiépítése, de annak mérete fontos, hogy 
igazodjon Tolna város és vonzáskörzetének adottságaihoz, továbbá itt is 
érvényesül Paks és Szekszárd „elszívó” hatása. 
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- Tolna be szeretné vonni értékes Holt-Duna területeit az itt lakók életébe 
pihenő, szabadidős, rekreációs céllal. Talán még jobb lenne, ha adottságai 
miatt a megyehatáron túl mutató regionális turisztikai célt tűzne maga elé.  
 

Konkrét észrevételek: 
- A településrészek (központ, Mözs stb.) használata szerencsésebb lett volna 

a táblázatokban a V1, V2, V3 jelölések helyett (12. oldal). 
- A dokumentumban javítani szükséges, hogy az Eurovelo 6 kerékpárút a 

Duna K-i oldalán lesz kijelölve (26. oldal). 
 
 
 
 

 
Tamási város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezése 

 
 

Általános észrevételek 
 

Tekintettel Tamási térségének adottságaira, összességében egy jól átgondolt 
fejlesztési dokumentum készült el. Tamási a környezetének legfejlettebb 
települése, így a város jövőjének tervezésekor különös tekintettel kell lenni a térség 
településeire. A fenntartható fejlődés elvének alapjai a helyi energiák minél 
hatékonyabb kihasználásán nyugszik. A helyi erőforrásokra alapozott komplex 
turisztikai és mezőgazdasági fejlesztések hosszú távon segíthetik a város 
fejlődését, a külső befolyásoló tényezőktől – viszonylag – függetlenül. A 
dokumentum által tartalmazott projektek és azok várható hatásai a megyei 
tervdokumentumokkal összhangban állnak.  

 
 
 
Konkrét észrevételek: 

 
Az 56. oldalon kezdődő 3.7 A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos 
pénzügyi terve című fejezetben található táblázat „Finanszírozás lehetséges 
forrása” oszlopban a Terület- és településfejlesztési Operatív Program prioritásait 
kérjük felülvizsgálni. Szeretnénk megjegyezni, hogy a 2014-2020-as finanszírozási 
időszakban európai uniós forrásból szálláshely- és bentlakásos szociális 
intézményi férőhelybővítés nem lesz támogatott.  
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
29/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
 

MEGÁLLAPODÁS INGATLANOK TULAJDONBA ADÁSÁRÓL 
 

amely létrejött egyrészről Tolna Megyei Önkormányzat 
 Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 Adószáma: 15733287-1-17 
 KSH statisztikai számjel: 15733287-8411-321-17 

Képviseli: Fehérvári Tamás elnök 
 mint Átadó (a továbbiakban: Átadó) 
 
másrészről az  Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
 Székhelye: 1026 Budapest, Júlia u. 9. 
 Törzskönyvi azonosító szám: 736448 
 Adószám: 18072983-2-41 
 KSH statisztikai számjel:18072983-9133-351-01 
 Képviseli: Heinek Ottó elnök 
 mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 
 
továbbiakban együttesen mint Szerződő felek között, az alábbiakban írt feltételekkel. 

 
1. Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy a Magyarországi Német Színház – 

Deutsche Bühne Ungarn (7100 Szekszárd, Garay tér 4.) fenntartói jogának Átvevő 
részére történő átadásáról megállapodást kötöttek 2012. január 1. napjától kezdődően, 
az ott meghatározott időre. 

 
2. Átadó 1/1 arányú tulajdonát képezi a Szekszárd belterület 1846/A/2 hrsz-ú 942 m2 

alapterületű német iroda, német színház, díszlet raktár, színpad, nézőtér, pénztár, büfé, 
öltöző stb. ingatlan a közös tulajdonból hozzátartozó 94202/187914 arányú eszmei 
hányaddal. Átadó ½ arányú tulajdonát képezi a Szekszárd belterület 1846/A/6 hrsz-ú 
28 m2 alapterületű kapualj ingatlan, a közös tulajdonból hozzátartozó 2763/187914 
arányú eszmei hányaddal. Átadó 2/6 arányú tulajdonát képezi a Szekszárd belterület 
1846/A/7 hrsz-ú 30 m2 alapterületű kapuátjáró ingatlan a közös tulajdonból 
hozzátartozó 2970/187914 arányú eszmei hányaddal. Átadó 1/3 arányú tulajdonát 
képezi a Szekszárd belterület 1846/A/8 hrsz-ú 13 m2 alapterületű lépcsőház 
ingatlan, a közös tulajdonból hozzátartozó 1254/187914 arányú eszmei hányaddal. 
Átadó ½ arányú tulajdonát képezi a Szekszárd belterület 1846/A/9 hrsz-ú 6 m2 
alapterületű hőközpont ingatlan, a közös tulajdonból hozzátartozó 602/187914 arányú 
eszmei hányaddal. (a továbbiakban: Ingatlanok).  

 
3. Átadó szavatosságot vállal arra, hogy az Ingatlanok az átadáskor per-, teher- és 

igénymentesek, harmadik személynek nincs olyan joga az Ingatlanokon, amely 
Átvevő tulajdonszerzését, vagy birtoklását akadályozná, hátráltatná. 

 
4. Átadó a 2. pontban meghatározott Ingatlanokat ezen megállapodással ellenérték nélkül 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 125. § (5) bekezdése, 
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 13. törvény (Nvtv.) 13. § (3) bek. 
alapján ellenérték nélkül Átvevő kizárólagos tulajdonába adja kifejezetten német 
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nemzetiségi színház fenntartása, működtetése céljára. Átvevő az Ingatlanokat az általa 
ismert állapotukban tulajdonba veszi. 

 
5. Szerződő felek megállapítják, hogy az ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményében 

foglaltak szerint a Szekszárd belterület 1846/A/2 hrsz-ú 942 m2 alapterületű német 
iroda, német színház, díszlet raktár, színpad, nézőtér, pénztár, büfé, öltöző stb. ingatlan 
forgalmi értéke……………………………………..Ft, a Szekszárd belterület 
1846/A/6 hrsz-ú 28 m2 alapterületű kapualj ingatlan forgalmi 
értéke……………………………………..Ft, a Szekszárd belterület 1846/A/7 hrsz-ú 
30 m2 alapterületű kapuátjáró ingatlan forgalmi 
értéke……………………………….Ft, a Szekszárd belterület 1846/A/8 hrsz-ú 13 
m2 alapterületű lépcsőház ingatlan forgalmi 
értéke………………………………………Ft, a Szekszárd belterület 1846/A/9 hrsz-
ú 6 m2 alapterületű hőközpont ingatlan forgalmi értéke……………………………..Ft. 

 
6. Átvevő köteles az Ingatlanokat jelen megállapodás 4. pontjában rögzített célnak 

megfelelően használni, valamint az Nvtv. 13. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
köteles az ingatlanokat a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig a juttatás 
céljának megfelelően hasznosítani, valamint állagát megóvni. Átvevő az Ingatlanok 
hasznosításáról évente, a tárgyévet követő év január 31. napjáig írásban beszámol 
Átadónak.  

 
7. Amennyiben megállapítást nyer, hogy Átvevő a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó 

törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles jelen megállapodás 
5. pontjában meghatározott forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától 
számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét Átadó írásbeli 
felszólítására, az abban meghatározott határidőig Átadó részére megfizetni és a 
jogsértő állapotot megszüntetni. Ennek elmulasztása esetén Átadó jelen 
megállapodástól azonnali hatállyal eláll. 

 
8. Átvevő tudomásul veszi, hogy az Nvtv. 13. § (5) bekezdése alapján az Ingatlanokon – 

az állam által történő tulajdonszerzést kivéve – 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn.  
 

9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlanok birtoka átruházásáról nem 
rendelkeznek, tekintettel arra, hogy az Ingatlanokat jelen megállapodás aláírásának 
napján Átvevő birtokolja. Átvevő a birtokbavétel napjától kezdve húzza Ingatlanok 
hasznait, viseli terheit és mindazon kárt, amelynek megtérítésére mást nem lehet 
kötelezni. 

 
10. Átvevő kijelenti, hogy az Ingatlanokat jelenlegi, ismert állapotukban veszi tulajdonba, 

azok állapota megfelel jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott céloknak, az 
Ingatlanoknak sem az állagával, sem pedig a használhatóságával kapcsolatban 
Átadóval szemben semmilyen követelése nincsen és ilyen igénnyel a jövőben sem lép 
fel. 

 
11. Átadó jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy az Ingatlanokra az Átvevő Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonjoga térítésmentes tulajdonjog átruházás 
jogcímen, 15 éves elidegenítési tilalom terhével az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön, átadó tulajdonjoga törlésével egyidejűleg. Az igazgatási-
szolgáltatási díj megfizetése Átvevőt terheli. 
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12. Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés hatálybalépését követő 15. év lejártát 

megelőző 6 hónapon belül tárgyalásokat kezdenek a Deutsche Bühne Ungarn 
fenntartói joga és a Deutsche Bühne Ungarn feladatellátását szolgáló ingó és 
ingatlanvagyon visszaszolgáltatásáról. Amennyiben Szerződő felek legkésőbb 2030. 
szeptember 30-ig a fenntartói jog és a feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
visszaadásáról és visszavételéről döntenek, egymással elszámolnak azzal, hogy 
Átvevő igényt tart az értéknövelő beruházások megtérítésére. Átadó erre az esetre 
kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevő által elvégzett felújítási, korszerűsítési, 
értéknövelő beruházási munkák ellenértékét egyösszegben, azok számviteli aktiválása 
mértékében Átvevő részére 2031. június 30. napjáig megtéríti. 

 
13. Átadó magyar honosságú helyi önkormányzat, Átvevő magyar honosságú országos 

nemzetiségi önkormányzat, részükről a jogügylet megkötésének jogszabályi akadálya 
nincs. 

 
14. Átvevő jelen megállapodás aláírásával úgy nyilatkozik, hogy az Ingatlanok 

kifejezetten művészeti célra kerültek átadásra, amely miatt az illetékekről szóló 1990. 
évi XCIII. törvény 17. § (1) bekezdése a) pontja alapján illetékmentességben részesül. 

 
15. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

16. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése /2015. (06. ……) számú határozatával 
jelen megállapodást jóváhagyta, és felhatalmazta az elnököt a megállapodás aláírására. 
A szerződés megkötéséhez a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter előzetes 
hozzájárulása szükséges, mely hozzájárulás a szerződés mellékletét képezi. 

 
17. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 2015. július 18. 

napján megtartott ülésén a  …/2015. (07.18.) szám alatt meghozott határozatával 
felhatalmazta elnökét jelen megállapodás aláírására.  

 
 
A Szerződő felek a jelen 6 db eredeti példányban készült megállapodást elolvasták, tartalmát 
megértették, és úgy írják alá, hogy az mindenben megfelel kölcsönös és egybehangzó 
akaratuknak.  

 
Szekszárd-Budapest, 2015. 
 

Tolna Megyei Önkormányzat 
Átadó 

Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata 

Átvevő 
 

Fehérvári Tamás 
elnök 

 
Heinek Ottó  

elnök 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem:     Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Szekszárd, 2015.      Budapest, 2015. 
 
Szerkesztettem és ellenjegyzem:  
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
8/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének melléklete 

 
 
A 8/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete: 
 

7. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez1 2 
 

A Közgyűlés elnökének részletes feladat-, és hatásköri jegyzéke 
 

1.) A közgyűléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 

a) Összehívja a Közgyűlést, vezeti annak munkáját, 

b) Képviseli a Megyei Önkormányzatot, 

c) Gondoskodik a megyei képviselők zavartalan munkája feltételeiről, 

d) Gondoskodik a Közgyűlés választási ciklusra vonatkozó programjának 

elkészítéséről, annak alapján a szakmai programok és a Közgyűlés éves 

munkatervének előkészítéséről, 

e) Beszámol a Közgyűlésnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról, 

f) Gondoskodik az önkormányzati munka nyilvánosságáról, a lakosság és a sajtó 

tájékoztatásáról, 

g) Meghatározza - a munkamegosztás keretei között - az alelnökök feladatait.  

 
2.) A hivatallal kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 

 
a) A Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja 

az önkormányzati hivatalt, 

b) A főjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Közgyűlésnek a hivatal 

belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 

rendjének meghatározására, 

c) A főjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal 

feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések 

előkészítésében és végrehajtásában, 

d) A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

                                                        
1 Módosította a 3/2012. (II.17.) önk.rendelet  9.§-a 
2 Módosította a 8/2015. (VI. 26.) önk.rendelet  27.§-a 2015. július 3-ai hatállyal. 
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e) A hivatal dolgozóival kapcsolatos főjegyzői munkáltatói jog gyakorlásával 

összefüggésben - külön elnöki rendelkezéssel meghatározott körben - 

egyetértési jogot gyakorol, 

f) Ellenjegyzi a megyei önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek 

közvetlen közgyűlési előterjesztéseit, 

g) A belső szervezeti egységek vezetői, a hivatal dolgozói részére vezetői, 

illetve munkaértekezletet tart, 

h) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, 

hatósági jogkörökben, 

i) Javaslatot tehet az önkormányzati hivatal belső ellenőrzési 

szempontjainak kialakításához.  

 
3.) Pénzügyi gazdálkodási feladat- és hatáskörei: 

a) A Közgyűlés elé terjeszti a gazdasági program tervezetét, a költségvetési 

rendeletet, illetve az azt megalapozó egyéb rendeletek tervezetét, 

b) Gondoskodik a Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 

c) Tájékoztatja a Közgyűlést az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, 

költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi 

helyzetéről, 

d) A Megyei Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más 

személyt is felhatalmazhat, 

e) A Közgyűlés elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót, 

f) Szükség esetén a Közgyűlés elé terjeszti az átmeneti gazdálkodásról 

szóló rendelet tervezetét, 

g) A megyei önkormányzati öröklés, illetve vagyonról történő lemondás 

esetén dönt az öröklés, illetve a vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén 

intézkedik annak átvételéről, 

h) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, 

illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a 

Megyei Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, 

amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

i) A Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján írásba foglalt 

engedély kiadása a követelésről való lemondásról.  



2015. év szeptember hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 3. szám 

58 
 

 
4.) Átruházott költségvetési hatáskörök: 

 
a) Dönt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) 

bekezdésében foglalt, a Közgyűlés elnöke döntése alapján 
felhasználható forrás felhasználásáról – a költségvetési rendeletben 
meghatározott értékhatár betartásával.  

b) Dönt az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési 
maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítéséről, a 
költségvetési maradvány átmeneti finanszírozásra történő 
felhasználásáról, a költségvetési maradványt terhelő 
kötelezettségvállalásról. 

c) Dönt a Tolna Megyei Önkormányzat, ezen belül az önkormányzat 
elkülönített költségvetésének, valamint a Hivatal költségvetésének 
bevételi és kiadási előirányzatai módosításáról, a bevételi előirányzatok 
között, továbbá a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a 
felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, valamint a 
kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között 
előirányzat átcsoportosítás jóváhagyásáról. 

d) Dönt az egyenként 5.000 E Ft értékhatárt el nem érő államháztartáson 
kívüli forrás átvételéről, az alapítványi forrás átvétel kivételével.  

e) Dönt az 5.000 E Ft értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli 
szervezet részére történő forrásátadásról, az alapítványok részére 
történő forrásátadás kivételével. 

f) Dönt az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke 
átadás engedményezéséről a Magyar Államkincstár javára. 

g) Dönt a behajthatatlan követelés törlésének engedélyezéséről a Tolna 
Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében. 

5.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos átruházott hatáskörök: 
 

a) A közösségi értékhatárt el nem érő közbeszerzések esetében gyakorolja az 
ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit. 

b) A törzsvagyonba és üzleti vagyonba tartozó ingatlanok esetében a 
vagyonrendelet 7. § (1) bekezdésében felsorolt tulajdonost illető jogok 
kivételével gyakorolja az ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat. 

c) A törzsvagyonba és az üzleti vagyonba tartozó társasági részesedések 
esetében a vagyonrendelet 7. § (2) és (3) bekezdésében felsorolt tulajdonost 
illető jogok kivételével gyakorolja a gazdasági társaságban lévő részesdéssel, 
tulajdonosi joggyakorlással összefüggő egyéb tulajdonosi jogokat. 

d) A törzsvagyon és üzleti vagyon ingatlannak és társasági részesedésnek nem 
minősülő vagyontárgyai esetében gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat. 

e) Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott értékhatárok közötti 
beruházásokat, felújításokat engedélyezi. 

f) Jóváhagyja a Megyei Önkormányzati beruházások okmányait. 
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6.) Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatokkal kapcsolatos átruházott 
hatáskörök: 

a) Integrált településfejlesztési stratégiák véleményezése, 
b) helyi vidékfejlesztési stratégiákkal kapcsolatos egyetértési jogok 

gyakorlása, 
c) a Területi Operatív Programokkal kapcsolatban az irányító hatóság által 

kiírt pályázati felhívás véleményezése. 
 

 7.) Egyéb feladat- és hatáskörei:  
 

a) Ha a Megyei Közgyűlés tagja, a Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozója, vagy 
a Megyei Közgyűlés, illetve a Hivatal nyugdíjasa meghal, őt a Közgyűlés elnöke 
-  a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság elnöke 
véleményének kikérése mellett - a Megyei Önkormányzat saját halottjává 
nyilváníthatja és az előbbiek szerint rendelkezik a helyi szokásoknak megfelelő 
kegyeleti juttatásokról (díszsírhely, temetés, emlékfogadás költségei, stb.). 
 

b) Szervezi a Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait. 
 

c) Törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján a kormányrendeletben előírt 
esetekben honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben részt 
vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és 
végrehajtásában. Ezen feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés nem 
utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül. 
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
9/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének melléklete 

 
 

    

1. melléklet a 9/2015. (VI. 
26.) önkormányzati 

rendelethez 

    

2. melléklet a 9/2012. (XI. 
30. ) önkormányzati 

rendelethez 

     A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyonába tartozó egyéb vagyontárgyak 

      
      Sor- Egyéb vagyontárgy  jellege Közfeladat Tulajdonos Megjegyzés 
szám megnevezése     megnevezése   
  Törzsvagyon         
1. Forgalomképtelen vagyon         
  -         
2. Korlátozottan forgalomképes vagyon         

2.1 Tolna megye területrendezési terve szellemi termék 
területfejlesztési 
feladat 

Tolna Megyei 
Önkormányzat   

2.2 
Tolna megye területfejlesztési 
koncspciója vagyoni értékű jog 

területfejlesztési 
feladat 

Tolna Megyei 
Önkormányzat   

2.3 
Vármegyeháza (1820/1 hrsz.-ú ingatlan) 
ingyenes használati joga 248,53 m2-re vagyoni értékű jog 

önkormányzati 
igazgatás Magyar Állam   

2.4 

Irodaház (2703 hrsz.-ú ingatlan 
6296/51500 tulajdoni hányadára ) a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
részére biztosított haszonélvezeti jog 

ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni 
értékű jog 

önkormányzati 
igazgatás 

Tolna Megyei 
Önkormányzat   
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2.5 

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0017 
kódszámú projekt támogatása terhére 
beszerzett immateriális javak és gépek, 
berendezések felszerelések  

szellemi termék, 
gép, berendezés, 
felszerelés 

területfejlesztési 
feladat 

Tolna Megyei 
Önkormányzat   

2.6 

DDRFÜ Nonprofit Kft. üzletrésze 
befektetett pénzügyi 
eszköz 

területfejlesztési 
feladat 

Tolna Megyei 
Önkormányzat   

2.7 

  "Tolnáért"- Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit 
Kft. üzletrésze 

befektetett pénzügyi 
eszköz 

területfejlesztési 
feladat 

Tolna Megyei 
Önkormányzat   
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