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Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének 11. 
számú napirendi pontja 
 
 
A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési 
beszámolójának jóváhagyása 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta a Pénzügyi és Monitoring, valamint a 
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvénnyel módosított, a területfejlesztésről 
és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 28. §-
ában foglaltak értelmében a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: 
Tanács) jogutódja – mint a területileg érintett megyei önkormányzat – a Tolna Megyei 
Önkormányzat. 
E jogutódlás okán a Tanács 2011. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról a 
Tolna Megyei Közgyűlésnek kell dönteni, melyhez a Tanács 2011. évi gazdálkodását 
az alábbiakban mutatom be a Tisztelt Közgyűlésnek. 
 
 
A Tanács a 2011. évi költségvetését a 11/2011. (IV.1.) sz. határozata keretében 
12.031 eFt bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. A Tanács a költségvetést az 
év során egy alkalommal, a 20/2011. (VI.23.) sz. határozatával módosította. A 
módosításra a költségvetés jóváhagyásakor még tényleges összeggel nem ismert 
minisztériumi működési támogatás tervezethez képest eltérő összeggel történő 
realizálódása okán került sor. A módosítással a bevételi és kiadási előirányzat 
11.957 eFt-ra csökkent. 
 
A 2011. december 31. napjáig hatályos Tftv. 12. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a Tanács gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
Ennek megfelelően a Magyar Államkincstár által működtetett K11_KGR webes 
rendszerben a vonatkozó határidőben rögzítésre kerültek a Tanács 2011. évi 
gazdálkodásának számszaki adatai a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően. 
A kitöltött 2011 éves beszámoló nyomtatványgarnitúra és a szöveges beszámoló 
papír alapon, postai úton egyúttal megküldésre került a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Támogatáspolitikai Főosztálya részére. 
 
A Tanács 2011. évi gazdálkodását és vagyonmérlegét a jelen előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező „1 – Könyvviteli Mérleg” és „80 – Önkormányzati/társulási 
költségvetési jelentés”, valamint a 2. sz. mellékletét képező „Szöveges Beszámoló” 
mutatja be részletesen. 
 



2 

A Tanács 2011. évi gazdálkodásának főbb jellemzői a következők szerint foglalhatók 
össze: 
A bevételek három részből tevődtek ki: a minisztériumi működési támogatásból (4,4 
millió Ft), a többcélú kistérségi társulások és a Tolna Megyei Önkormányzat tagi 
hozzájárulásaiból (1,7 millió Ft), valamint az előző évi pénzmaradványból (5,8 millió 
Ft). A bevételek a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek. 
A kiadásokat jellemzően, összesen 89,5 %-ban a szolgáltatási kiadások jelentették. 
Ezen belül a legnagyobb tételt az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 
kiadásai (10,4 millió Ft) tették ki, mely tétel tartalmazza például a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal területfejlesztési feladatellátási díját, a könyvelő díját, illetve a 
2010. évről áthúzódó szolgáltatási kiadások összegét. A kiadások a módosított 
előirányzathoz képest 100 % alatt, 50,1 %-ban teljesültek, mely leginkább a 
takarékos gazdálkodásnak, valamint a mintegy 3 millió Ft nagyságrendben tervezett 
és realizálódott tartaléknak tudható be. 
A Tanács bankszámláján a záró pénzeszköz állomány 2011. december 31-ével 
5.924.448,- Ft volt. 
 
A jogutódlásból adódóan a Tanács 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonának 
– nagy-, illetve kisértékű tárgyi eszközök (1 db személygépkocsi, számítástechnikai 
eszközök, irodabútorok, egyéb berendezési tárgyak), illetve pénzeszköz állomány – 
tulajdonosa a Tolna Megyei Önkormányzat lett. 
 
 
A Tanács 2011. évi gazdálkodását az előzőek szerint kívántam bemutatni a Tisztelt 
Közgyűlésnek. Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2012. 
(IV. 26.) kgy. határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési 
Tanács 2011. évi költségvetési beszámolójának 
jóváhagyásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat – mint a Tolna Megyei 
Területfejlesztési Tanács jogutódja – Közgyűlése a Tolna 
Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetésének 
teljesítését 11.957 eFt tényleges bevétellel, 5.984 eFt 
tényleges kiadással – 5.973 eFt tárgyévi pénzmaradvány 
mellett elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

a határozat Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
részére történő megküldéséért 

 
 
Szekszárd, 2012. április 16. 
 
 
 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 
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