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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv, melynek alapító okiratának módosítására az alapító, a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése jogosult. 
 
Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását jogszabályváltozások 
teszik szükségessé. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény új szabályozási elvei alapján 
elkülönül a helyi önkormányzatok, az önkormányzati hivatalok, mint költségvetési 
szervek, valamint a területi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása.  
 
Az Önkormányzati Hivatal költségvetése eddig magában foglalta azokat a 
tevékenységeket, feladatokat is, amelyek az önkormányzat vagy a nemzetiségi 
önkormányzat feladatit jelentették. A 2012. évtől ezek a tevékenységek már nem 
épülhetnek be az önkormányzati hivatal feladatai közé, a Hivatal költségvetése csak 
a hivatal és a testület működésével kapcsolatos előirányzatokat tartalmazhatja. 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységnek a jogszabály által meghatározott feladatot 
kell tekinteni, illetve azt a feladatot amit az alapító szerv az alapító okiratban 
meghatározott. 
 
A megyei önkormányzatok intézményeinek és eddigi feladatainak állami szervek 
irányítása alá kerülése miatt lényegesen csökken azon feladatok köre, amelyeket a 
testület a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal útján lát el. 
 
A megyei önkormányzat feladatait a Hivatal alapító okirata nem tartalmazhatja. Nem 
jelenik meg alapfeladatként a jövőben a területi nemzetiségi önkormányzatok 
feladatköre sem. 
 
A megyei önkormányzat, illetve a területi nemzetiségi  önkormányzatok nem 
rendelkeznek alapító okirattal, emiatt az általuk végzett, ellátott feladatok köre csak 
belső szabályzatban határozható meg. 
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Fentiek miatt a legjelentősebb változást a Hivatal alapító okiratában a tevékenységek 
törlése jelenti. 
 
A Országgyűlés új törvényt alkotott 2011. évben az államháztartásról, emiatt változik 
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának bevezető része. 
 
A gazdálkodási besorolás új megnevezés. Az Önkormányzati Hivatal továbbra is 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
A megyei önkormányzati hivatal ellátja a megyei önkormányzat és a területi 
nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatait. Ez a kötelezettség jogszabályi 
előíráson alapul, emiatt módosul az alapító okirat Egyéb rendelkezések pontja.        
 
Jogszabályváltozásból eredően – általános előírásként - az alapító okirat módosítása 
a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, kivéve, ha az alapító 
okiratot módosító Közgyűlés kéri a későbbi hatálybalépést és elegendő időt hagy a 
hiánypótlásokkal együtt is a bejegyzés megvalósítására. Emiatt javasoljuk a 
Közgyűlésnek, hogy az alapító okirat módosítását 2012. március 16. napjával 
kezdeményezze. 
 
A határozati javaslat 1. melléklete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratát Módosító okirat, míg 2. melléklete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okirata.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alapító okirat módosítását fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 2012. (II. 17.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratának módosításáról 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát 
az alábbiak szerint módosítja:  
a) Az Alapító okirat bevezető részének 
első bekezdése helyébe az alábbi 
bekezdés lép: 
„A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- 
és hatáskörét gyakorló Megyei 
Közgyűlés a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, illetve a 76. §-a alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltakra figyelemmel a Megyei 
Önkormányzat és szervei működésével, 
közfeladatai ellátásával, a 
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jogszabályokban foglalt államigazgatási 
ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására, a megyei önkormányzat 
gazdálkodásának végrehajtó szerveként 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
elnevezéssel jogi személyiséggel 
rendelkező költségvetési szervet alapít.” 
b) Az Alapító okirat 5. Alaptevékenysége 
pontja első bekezdésként az alábbiakkal 
egészül ki: 
„Államháztartási szakágazati besoro-
lása:” 
c) Az Alapító okirat 5. Alaptevékenysége 
pontjából a következő tevékenységek 
törlésre kerülnek: 
„841125-1Területi kisebbségi 
önkormányzatok igazgatási tevékeny-
sége 
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás 
közoktatásban tanulók számára 
552001-1 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány 
kiadása 
682001-1Lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 
683200-1Ingatlankezelés 
811000-1Építményüzemeltetése 
841401-1Önkormányzatok 
közbeszerzési eljárásainak lebonyolítá-
sával összefüggő szolgáltatások 
842152-1 Nemzetközi oktatási együtt-
működés 
842153-1Nemzetközi kulturális együtt-
működés 
842155-1Önkormányzatok m. n. s. 
nemzetközi kapcsolatai 
842206-1Honvédelmi felkészítés 
(komplex védelem) 
851012-1Sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852012-1Sajátos nevelési igényű 
általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam)  
852021-1Általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelés, oktatása (5-
8. évfolyam) 
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852022-1Sajátos nevelési igényű 
általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
852023-1Nemzeti és etnikai kisebbségi 
tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
853111-1Nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112-1Sajátos nevelési igényű tanulók 
nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 
(9-12/13. évfolyam) 
853113-1Nemzeti és etnikai kisebbségi 
tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatása (9-12/13. évfolyam) 
853121-1Nappali rendszerű, 
szakközépiskolai oktatás (9-12/13. 
évfolyam) 
853131-1Nappali rendszerű szakiskolai 
oktatás (9-10. évfolyam) 
853132-1Sajátos nevelési igényű tanulók 
nappali rendszerű szakiskolai oktatása 
(9-10. évfolyam) 
853211-1 Szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési 
évfolyamokon 
853212-1Sajátos nevelési igényű tanulók 
szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti 
oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853221-1Szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési 
évfolyamokon 
853222-1Sajátos nevelési igényű tanulók 
szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati 
oktatása a szakképzési évfolyamokon 
855921-1 Nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 
855922-1Nappali rendszerű iskolai 
oktatásban résztvevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése 
855923-1Nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai 
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kisebbségi tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 
856011-1Pedagógiai szakszolgáltató 
tevékenység 
856012-1Korai fejlesztés, gondozás 
856013-1Fejlesztő felkészítés 
856020-1Pedagógiai szakmai szolgál-
tatások 
861001-1Fekvőbetegek aktív ellátása 
861002-1Fekvőbetegek krónikus ellátása 
862211-1Járóbetegek gyógyító 
szakellátása 
862212-1Járóbetegek rehabilitációs 
szakellátása 
862213-1Járóbetegek gyógyító 
gondozása 
872001-1Pszichiátriai betegek tartós 
ellátása 
872002-1Szenvedélybetegek tartós 
ellátása 
872006-1Szenvedélybetegek 
rehabilitációs ellátása 
873011-1Időskorúak tartós bentlakásos 
szociális ellátása 
873013-1Demens betegek bentlakásos 
ellátása 
873019-1 Időskorúak bentlakásos egyéb 
szociális ellátása (emeltszintű ellátás) 
873021-1Fogyatékossággal élők tartós 
bentlakásos ellátása 
873023-1Fogyatékossággal élők 
rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 
873024-1Fogyatékossággal élők 
rehabilitációs bentlakásos ellátása 
879012-1Gyermekotthoni ellátás 
879013-1Speciális gyermekotthoni 
ellátás 
879014-1Különleges gyermekotthoni 
ellátás 
879016-1Nevelőszülőnél elhelyezettek 
ellátása 
889206-1Területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatás 
890214-1A fiatalok társadalmi 
részvételét segítő programok, 
támogatások 
890216-1Önkormányzati ifjúsági 
kezdeményezések és programok, 
valamint támogatásuk 
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890222-1Idősügyi önkormányzati 
kezdeményezések, programok, valamint 
támogatásuk 
890431-1Szociális foglalkoztatás munka-
rehabilitáció keretében 
890432-1Szociális foglalkoztatás 
fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 
keretében 
900113-1Kőszínházak tevékenysége 
900400-1Kulturális műsorok, 
rendezvények, kiállítások szervezése 
910123-1Könyvtári szolgáltatások 
910131-1Levéltári állomány gyarapítása, 
kezelése és védelme 
910201-1Múzeumi gyűjteményi 
tevékenység 
910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910501-1Közművelődési tevékenységek 
és támogatásuk 
910502-1Közművelődési intézmények, 
közösségi színterek működtetése 
931102-1Sportlétesítmények 
működtetése és fejlesztése 
931201-1Versenysport-tevékenység és 
támogatása 
931202-1Utánpótlás-nevelési 
tevékenység és támogatása 
931203-1Fogyatékossággal élők 
versenysport tevékenysége és 
támogatása 
931204-1Iskolai, diáksport-tevékenység 
és támogatása 
931205-1Fogyatékossággal élők iskolai, 
diáksport-tevékenysége és támogatása 
931301-1Szabadidősport- (rekreációs 
sport-) tevékenység és támogatása 
931302-1Fogyatékossággal élők 
szabadidősport- (rekreációs sport-) 
tevékenysége és támogatása 
931901-1Sportszövetségek és 
szabályozó testületek működésének 
támogatása 
949900-1 M. n. s. egyéb közösségi, 
társadalmi tevékenység.” 
c) Az Alapító okirat 11. pont 
„Gazdálkodási jogköre szerinti 
besorolása” megnevezés „Gazdálkodási 
besorolása” megnevezésre módosul. 
d) Az Alapító okirat 14. Egyéb 
rendelkezések pontjának utolsó 
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bekezdése törlésre kerül, ezzel 
egyidejűleg a következő új bekezdéssel 
egészül ki: 
„A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat,  a 
Tolna Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Tolna Megyei 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat 
is.” 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal Alapító 
okiratának Módosító okiratát a 
határozat 1. melléklete szerint 2012. 
március 16. napjával történő 
hatálybalépéssel jóváhagyja. 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát 
a módosításokkal egységes 
szerkezetben a határozat 2. melléklete 
szerint 2012. március 16. napjával 
történő hatálybalépéssel jóváhagyja. 

4. A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratának Módosító okiratát és 
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
egységes szerkezetű Alapító okiratát 
bocsássa ki, továbbá intézkedjen a 
módosítások törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetésére. 

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés 
elnöke 

Határidő: 2012. március 16. 
 
 

Szekszárd, 2012. február 6. 
  

dr. Puskás Imre 
a Közgyűlés elnöke 
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1.  melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal  

Alapító okiratának módosításáról 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1) Az Alapító okirat bevezető részének első bekezdése helyébe az alábbi 
bekezdés lép: 
„A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei 
Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, illetve a 76. §-a alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a 
Megyei Önkormányzat és szervei működésével, közfeladatai ellátásával, a 
jogszabályokban foglalt államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a megyei önkormányzat 
gazdálkodásának végrehajtó szerveként Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervet alapít.” 

  
2) Az Alapító okirat 5. Alaptevékenysége pontja első bekezdésként az 

alábbiakkal egészül ki: 
„Államháztartási szakágazati besorolása:” 
 

3) Az Alapító okirat 5. Alaptevékenysége pontjából a következő tevékenységek 
törlésre kerülnek: 
„841125-1 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
552001-1 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200-1 Ingatlankezelés 
811000-1 Építményüzemeltetése 
841401-1Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 
842152-1 Nemzetközi oktatási együttműködés 
842153-1 Nemzetközi kulturális együttműködés 
842155-1 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai 
842206-1 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) 
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
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853111-1 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9-12/13. évfolyam) 
853113-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9-12/13. évfolyam) 
853121-1 Nappali rendszerű, szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9-10. évfolyam) 
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

855921-1  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

855922-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

855923-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 
856013-1 Fejlesztő felkészítés 
856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
861001-1 Fekvőbetegek aktív ellátása 
861002-1 Fekvőbetegek krónikus ellátása 
862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
862212-1 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
862213-1 Járóbetegek gyógyító gondozása 
872001-1 Pszichiátriai betegek tartós ellátása 
872002-1 Szenvedélybetegek tartós ellátása 
872006-1 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása 
873011-1 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873013-1 Demens betegek bentlakásos ellátása 
873019-1 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása (emeltszintű 

ellátás) 
873021-1 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
873023-1 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 
873024-1 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 
879012-1 Gyermekotthoni ellátás 
879013-1 Speciális gyermekotthoni ellátás 
879014-1 Különleges gyermekotthoni ellátás 
879016-1 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 
889206-1 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
890214-1 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 
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890216-1 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 
támogatásuk 

890222-1 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 
támogatásuk 

890431-1 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 
890432-1 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 
900113-1 Kőszínházak tevékenysége 
900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910123-1 Könyvtári szolgáltatások 
910131-1 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202-1 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931203-1 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205-1 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása 
931301-1 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
931302-1 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) 

tevékenysége és támogatása 
931901-1 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének 

támogatása 
949900-1 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.” 

 
  

4) Az Alapító okirat 11. pont „Gazdálkodási jogköre szerinti besorolása” 
megnevezése „Gazdálkodási besorolása” megnevezésre módosul. 

 
5) Az Alapító okirat 14. Egyéb rendelkezések pontjának utolsó bekezdése 

törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a következő új bekezdéssel egészül ki: 
„A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat,  
a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is.” 
 

6) Az Alapító okirat módosítása 2012. március 16-án lép hatályba. 
 
Szekszárd, 2012. február 17. 
 
 
dr. Puskás Imre                                                     dr. Bartos Georgina 
a Közgyűlés elnöke                                                 megyei főjegyző 
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Záradék: 
 
Az Alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése        
…/2012. (II. 17.) kgy. határozatával 2012. március 16-ai hatállyal jóváhagyta. 
 
                                                                                    dr. Bartos Georgina 
                                                                                     megyei főjegyző 
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2. melléklet 

 
 

 
 

Alapító okirat 
 

Bevezető 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei Közgyűlés a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, illetve a 
76. §-a alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a Megyei Önkormányzat és szervei 
működésével, közfeladatai ellátásával, a jogszabályokban foglalt államigazgatási 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására, a megyei önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező 
költségvetési szervet alapít. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
létrehozására vonatkozó dokumentum jogszabályokban rögzített tartalmi és formai 
elemeit az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

1. A költségvetési szerv neve: 
 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
 

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

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat (ok)): 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 80/2000. (X. 25.) kgy. határozata, 2000. október 
21-i hatállyal 
 

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
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Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal,  
7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

 
6. Alaptevékenysége: 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége (szakágazat) 
 
841112-1 Önkormányzati jogalkotás 
841114-1 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115-1 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
842160-1 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
 

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem 
folytat. 

 
8. Illetékessége (működési köre): 

 
Tolna megye 

 
9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 

 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 
 

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: 
 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
11. Gazdálkodási besorolása: 

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
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12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje: 
 
A megyei önkormányzati hivatalt a Közgyűlés elnöke irányítja, mint közhatalmi 
költségvetési szervet (mint igazgatási apparátust) a megyei főjegyző vezeti. 
A megyei közgyűlés elnökét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, – saját tagjai 
sorából- titkos szavazás útján választja a Közgyűlés megbízatásának 
időtartamára, illetve a Közgyűlés elnökének megbízatása az új közgyűlési 
elnök megválasztásáig tart. 
A megyei Közgyűlés a megyei főjegyzőt a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében, valamint a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében foglaltak 
alapján, határozatlan időre nevezi ki a jogszabályban rögzített pályázati eljárás 
és a szükséges képesítési követelmények figyelembe vételével. 

 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése: 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 
 

14. Egyéb rendelkezések: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az 1990. évi LXV. törvényben 
foglaltaknak megfelelően 1990. szeptember 30. napján jött létre, határozatlan 
időre. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, 
átalakításához, átszervezéséhez jogszabályi rendelkezés, vagy az alapító 
döntése szükséges, míg megszüntetését jogszabály mondhatja ki. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat a 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 
alapján az alapító okiratban rögzített közszolgáltatási feladatokat is elláthat. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat, 
a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is. 
 

 
Szekszárd, 2012. február …. 
 
 

dr. Puskás Imre                                       dr. Bartos Georgina 
               a Közgyűlés elnöke                                       megyei főjegyző 
 
Záradék: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2000. október 25-i 
ülésén a 80/2000. (X. 25.) kgy. határozatával, az első módosítását az 53/2004. (VI. 
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30.) kgy. határozatával, a második módosítását a 20/2005. (IV. 19.) kgy. 
határozatával, a harmadik módosítását a 120/2006. (XII. 15.) kgy. határozatával, a 
negyedik módosítását a 135/2007. (XII. 21.) kgy. határozatával, az ötödik 
módosítását a 23/2009. (III. 27.) kgy. határozatával, a hatodik módosítását az 
57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával, a hetedik módosítását a 44/2011. (IV. 28.) kgy. 
határozatával, a nyolcadik módosítását 2012. március 16-ai hatállyal fogadta el.  
 
Szekszárd, 2012. február …. 
 
 
                                                                                  dr. Bartos Georgina 
                                                                                     megyei főjegyző  

 




