
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
 

KÖZGYŰLÉSE 
  
 

 
Szám:  2/2015. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

KÉSZÜLT:  a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február 20-i 
üléséről. 

 
 
AZ ÜLÉS HELYE:  Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1. 
 
 
AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra 
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: 
Bencze János, dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Gulyás Tibor, Horváth Zoltán, 
Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kovács János, Pirgi József, Ribányi József, 
Szabó Loránd, Széles András, Tóthi Jánosné, Ürmös M. Attila.  
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:  
Süli János. 
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: ––  
 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA:  az ülés kezdetekor 13 fő. 
 
 
Az ülésen jelen volt dr. Erményi Gyula megyei aljegyző. 
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK: –– 
 
 
NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:  
dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. 
könyvvizsgálója, dr. Takács Zita, bizottság nem képviselő tagja; dr. Say István, 
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bizottság nem képviselő tagja; Féhr Görgy, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke.  
 
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:  
A Tolnai Népújság és a Tolnatáj TV munkatársai, valamint az MTI tudósítója.  
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, meghívott vendégeinket és a 
média képviselőit.  
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem a közgyűlési 
tagokat, hogy jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. 
 
Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
 
A tervezett napirendi pontokat a kiküldött meghívó tartalmazza. Van-e valakinek 
módosító javaslata? Amennyiben nincs, az írásban megküldött napirend 
elfogadásáról fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
 
N A P I R E N D: 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
2. Javaslat a Jogi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs 

Bizottság összetételének megváltoztatására  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
5. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

6. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról 
és adományozásáról szóló 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
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7. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozásra  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

8. Javaslat ülnöki megbízatás megszűnésének megállapítására  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

9. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatára  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
10. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható 
összegének jóváhagyására  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
11. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére  

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
12. A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi nemzetközi tevékenységének 

értékelése, javaslat a 2015. évi nemzetközi teendőkre  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

13. Javaslat alapítványi támogatásokra  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
 
A napirendi pontok tárgyalása következik.  
 
 
1. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Mielőtt a beszámolóra rátérnék, szeretném tájékoztatni a Közgyűlés tagjait, hogy dr. 
Bartos Georgina február 15-ével munkahelyet változtatott, és azóta már nem 
dolgozik a Megyei Közgyűlésnél. A pályázatot kiírtuk, várhatóan március végén – 
április elején meglesz az új főjegyző.  
Az előterjesztést írásban megkapták Képviselőtársaim, ahhoz szóbeli kiegészítésem 
nincs. Tisztelt Közgyűlés! Kérdések következnek. Amennyiben nincs, megnyitom a 
napirendi pont vitáját. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. 
Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Az Elnök úr szóbeli 
bejelentésével kapcsolatban szeretném elmondani a következőket. Magam is 
meglepődve tapasztaltam, hogy az előterjesztéseket Aljegyző úr jegyzi. Nyilván nem 
tudom a pontos okokat a változással kapcsolatban, de természetesen ezt tiszteletben 
kell tartani. Viszont mind Dombóvár Város Önkormányzata, mind a Demokratikus 
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Koalíció nevében köszönetemet szeretném kifejezni Főjegyző Asszony munkájával 
kapcsolatban. Nemcsak az elmúlt ciklusban, már előtte is, mint aljegyző, nagyon jó 
volt szerintem a munkakapcsolatunk. Több választás alatt ő a munkaszervezetet 
vezette, akár országos, akár európai uniós, akár önkormányzati választás 
vonatkozásában. Szerintem egy igen jó, szakmailag felkészült, és a munkáját 
tisztességesen ellátó tisztségviselőtől kell elköszönnünk. Én még egyszer szeretném 
neki megköszönni. Köszönöm.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Mivel nem látok további hozzászólási szándékot, a vitát lezárom. 
Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 1/2015. (II. 20.) 
közgyűlési határozata a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
46/2014. (XI. 7.), 49/2014. (XI. 28.), 50/2014. (XI. 
28.), 51/2014. (XI. 28.), 52/2014. (XI. 28.), 53/2014. 
(XI. 28.), 54/2014. (XI. 28.) és az 56/2014. (XI. 28.) 
lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
 
 
2. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Jogi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 
összetételének megváltoztatására  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
  
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm meghívott vendégeinket. Az előterjesztést 
két bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság mindkét határozati javaslat 
elfogadását 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. Név szerint a Jogi és 
Ügyrendi Bizottságba dr. Takács Zita, a Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottságba dr. Say István felvételét támogatja.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.  
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Kovács János, a Bizottság tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság támogatja a javaslatok elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel 
nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Ribányi József alelnök úrnak.  
 
Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke: 
Köszönöm a szót. Azért volt szükség erre a két bővítésre, mert az egyik helyet nem 
töltöttük be, ami most így kerül betöltésre. A másik hely pedig, működik a megyében 
egy Értéktár Bizottság, melynek elnöke dr. Say István, aki nagyon régóta, nagyon 
komoly munkát végez a megye életében, ezért jó és fontos lenne az, hogy a 
területfejlesztés tekintetében ő is élvezhetné a bizottsági tagságot. Mindenképpen 
logikus lépésnek tűnik és kérem a Képviselőtársaimat, hogy támogassák.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Mivel nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a 
napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim 
figyelmét, hogy két határozati javaslat van. Először a I. határozati javaslatról 
szavazunk, amely a Jogi és Ügyrendi Bizottság összetételének módosításáról szól. 
Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 2/2015. (II. 20.) 
közgyűlési határozata a Közgyűlés Jogi és 
Ügyrendi Bizottsága összetételének 
megváltoztatása tárgyában: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. 

Takács Zita Asszonyt a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság nem képviselő tagjává 2015. február 
20. napjával megválasztja.  
 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét a képviselői eskü 
kivételére. 
 

3. A Közgyűlés felkéri a megyei aljegyzőt ezen 
határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (2. 

pontra) 
dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző (3. 
pontra) 

Határidő: azonnal 
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Ezt követően a II. határozati javaslatról szavazunk, amely Területfejlesztési és 
Koordinációs Bizottság összetételének módosításáról szól. Kérem, most 
szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 3/2015. (II. 20.) 
közgyűlési határozata a Közgyűlés 
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottsága 
összetételének megváltoztatása tárgyában: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. 

Say István Urat a Területfejlesztési és 
Koordinációs Bizottság nem képviselő tagjává 
2015. február 20. napjával megválasztja. 
 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét a képviselői eskü 
kivételére. 
 

3. A Közgyűlés felkéri a megyei aljegyzőt ezen 
határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (2. 

pontra) 
dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző (3. 
pontra) 

Határidő: azonnal 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Most a megválasztott külsős bizottsági tagok eskütétele következik, kérem 
szíveskedjenek felállni. 
 
„Én, ……………………….. BECSÜLETEMRE ÉS LEKIISMERETEMRE FOGADOM, 
HOGY MAGYARORSZÁGHOZ ÉS ANNAK ALAPTÖRVÉNYÉHEZ HŰ LESZEK; 
JOGSZABÁLYAIT MEGTARTOM ÉS MÁSOKKAL IS MEGTARTATOM; 
BIZOTTSÁGI TAGSÁGI TISZTSÉGEMBŐL EREDŐ FELADATAIMAT TOLNA 
MEGYE FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN 
TELJESÍTEM, TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA GYAKORLOM. 
(ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!)” 
 
(Az eskütételi okmányok a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezik.) 
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3. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztés az előbb megszavazott bizottsági javaslat jogszabályba keretezése. 
Az anyagot valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. 
Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a 
rendelettervezet elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a rendelettervezet elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.  
 
Kovács János, a Bizottság tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt gondolom, hogy ha egy 
ilyen rendelet módosítás van előttünk, akkor nem lehet szigorúan leszorítani csak az 
átvezetésre, hanem véleményem szerint olyan kérdések is föltehetők, melyek a 
Szervezeti és Működési Szabályzatunkkal (továbbiakban: SzMSz) kapcsolatosak. 
Mivel senki nem szólt közbe, úgy gondolom, hogy föltehetem. Kérdéseim a 
következők, hogy Elnök úr szerint a kiküldött meghívó összhangban van-e az 
SzMSz-ünkkel? Hogy ne legyek költői, a következőket szeretném megkérdezni. A 
28.§ (3) bekezdés tartalmazza, hogy a napirendi pontok tárgyalási sorrendje 
micsoda. Ugye beszámoló, rendeletek, egyéb minősített, egyéb nem minősített, 
tájékoztatók. Eddig rendben is vagyunk, de az f) és a g) pont az interpelláció, kérdés, 
közérdekű bejelenetés, javaslatokat tartalmazza. Márpedig én ennek a meghívóban 
a lehetőségét nem látom, hiszen a 13. ponttal lezárul a dolog. 
Aztán továbbmegyek amivel kapcsolatban nem tudok mit kezdeni. A 20. fejezet 35.§ 
önálló kérdést tartalmaz. Az SzMSz-ben egyetlen egy helyen, itt jön föl az önálló 
kérdés. Máshol vannak kérdések, nyilván a napirendi ponthoz, de a 3.§-t értelmező 
rendelkezéseknél sem találom kifejtve, hogy mi az, hogy önálló kérdés. Ki van fejtve 
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az interpelláció, nyilván azt 5 nappal előtte be kell nyújtani, viszont az, hogy az önálló 
kérdést... A napirendi pontok megtárgyalása előtt önálló kérdést feltenni nem lehet, 
de az már nincs kifejtve, hogy akkor közben lehet, a végén lehet, erre nem kellene 
egy külön napirend. Summa summárum, én nem akarok most ezekre választ kérni, 
de azt javaslom, hogy ebből a szempontból talán érdemes lenne a következő 
Közgyűlésünkre kicsit átvizsgálni. Lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, vagy én nem 
értelmezem jól ezeket a felvetéseket. Csak, hogy ha mondjuk egy 14. napirendi 
pontként lenne helyben fölteendő bejelentés, vagy közérdekű bejelentés, amire az 
SzMSz ad lehetőséget, ugye ezt nem tudtuk fölvenni napirendre, mert nem lett 
kiküldve. Javasolhattam volna persze ott, de azért nem javasoltam, mert most nincs, 
de lehet a jövőben. Ezért a lehetőséget fönn kéne tartani, hogy bárkinek lehet ilyen. 
Köszönöm szépen.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Attól függetlenül köszönjük az észrevételt, és azt gondolom, hogy 
ezügyben nekünk magunknak is komoly munkát kell végezni, hiszen a felvetett 
kérdéseket azt gondolom, hogy érdemes átgondolni, és akkor nyilván egy külön 
napirendi pontban ennek a megtárgyalását fogjuk javasolni.  
Tisztelt Közgyűlés! Mivel nem látok további kérdést, megnyitom a napirendi pont 
vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok 
hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás 
következik. Kérem, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 nem 
szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta az 1/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  
 
(Az 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét 
képezi.) 
 
 
4. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot valamennyi 
bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Pénzügyi és 
Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatja a 
rendelettervezet elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
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dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.  
 
Kovács János, a Bizottság tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Printz János könyvvizsgáló 
urat. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót Könyvvizsgáló 
úrnak. Tessék. 
 
dr. Printz János, könyvvizsgáló: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Köszönöm a szót, csak a teljesség kedvéért 
erősíteném meg azt a véleményt, amelyet írásban is rögzítettünk és gondolom 
mindenkinek rendelkezésére áll. Megvizsgáltuk ezúttal is a rendelettervezetet. 
Szakmai szempontból alapos, kidolgozott előterjesztésnek tartjuk, így észrevételt 
nem teszünk hozzá. Az előterjesztése is még a jogszabályban lehetővé tett határidőn 
belül történt. Megítélésünk szerint a módosítás teljesen megalapozott. Köszönöm 
szépen.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel 
nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így 
lezárom a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, az előterjesztés 
szerinti rendelettervezetről most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 7 igen szavazattal, 2 nem 
szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett a rendelettervezetet a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról nem fogadta el.  
 
Tisztelt Közgyűlés! 5 perc szünetet rendelek el.  
 
(Ribányi József a Közgyűlés alelnöke tájékoztatja az ülésteremben lévőket, 
hogy a szünet időtartama 45 percre módosult.) 
 
 
Szünet után: 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem a közgyűlési 
tagokat, hogy jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. 
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Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 14 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
 
Tisztelt Közgyűlés! Ülésünket folytatva egy ügyrendi javaslatot szeretnék 
előterjeszteni. Napirendi pontjaink között 6.-ként szerepel a „Rendelettervezet a 
Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról 
szóló 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról” c. előterjesztés. 
Javaslom, hogy ezt a napirendi pontot vegyük le az ülés napirendjéről. Mivel 
ügyrendi javaslatról van szó, szavazás következik. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett a Közgyűlés Elnökének ügyrendi 
javaslatát elfogadta.  
 
 
 
5. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. 
De mielőtt erre rátérnénk, ügyrendi hozzászóláshoz adom meg a szót Szabó Loránd 
képviselő úrnak. Tessék. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Az SzMSz betartása miatt kértem 
szót. Egyrészt üdvözlöm Széles Andrást, örülök, hogy a széles expressz bezúgott. 
Köszönjük ezt a kisstílű bosszút a 6. napirendi pont levétele miatt, de ez az Önök 
dolga. Az SzMSZ-re térnék rá, hiszen ügyrendben ezzel kapcsolatban lehet 
hozzászólni.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Képviselő úr az ügyrendi javaslat először is egy javaslatról szól. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Ügyrendi hozzászólás, az SzMSz be nem tartása. Szeretném kifejteni, ez tipikus 
ügyrendi hozzászólás, nézze meg az SzMSz-t. 26.§ (1) k) pontja szerint az Elnöknek 
a joga tárgyalási szünetet elrendelni. Ön a testületi ülésen, Közgyűlésen bejelentette 
az 5 perces szünetet, amit sem Ön, sem a frakciótársai nem tartottak be. Azt 
gondolom, ha Ön megszab egy feltételt, akkor legyen szíves tisztelettel lenni az 
SzMSz értelmében azokra, akik ezt betartják. Ráadásul nem is tárgyalási szünet volt, 
hiszen itt mindenki kóválygott és azt várta, hogy nagy nehezen biztosítsák a 
minősített többséget. Tehát a jövőben kérem Elnök urat, hogy az SzMSz szerint 
vezesse az ülést. Ha azt mondja, hogy 5 perc szünet, az elsőképpen Önre 
vonatkozik, hiszen Ön tartja be és mutasson jó példát azzal, hogy 5 perc után legyen 
szíves jelenjen meg a Közgyűlésen, és ne az Alelnök urat használja föl holmi 
postásnak, hogy amúgy még várjunk egy kicsit. Össze kellett volna hívni a 
Közgyűlést és újabb szünetet elrendelni, ugyanakkor az SzMSz-ünk tárgyalási 
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szünetről rendelkezik, nem arra vonatkozó szünetről, hogy valaki Tamásiból 
ideérkezzen. Kérem szépen, hogy a jövőben egy kicsit jobban tessék 
áttanulmányozni az SzMSz-t és aszerint vezetni az ülést. Köszönöm.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Megadom a szót ügyrendi kérdésben Ürmös M. Attila képviselő úrnak. 
 
Ürmös M. Attila, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót, Elnök úr. Azt szeretném megkérdezni, hogy most tudok-e kérdést 
föltenni a napirendi ponttal kapcsolatban, vagy kicsit később? 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A bizottsági vélemények után megadom a szót, ha Önnek megfelel. 
Visszakanyarodunk az eredeti napirendi pontunkhoz, és mivel az előterjesztést 
valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő álláspontjuk következik. Először a Pénzügyi 
és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatja a 
rendelettervezet elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.  
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Késésemmel jelentős galibát okoztam, elnézést 
kérek. A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a 
rendelettervezet elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Megadom a szót Ürmös M. Attila képviselő úrnak.  
 
Ürmös M. Attila, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen, Elnök úr. Szeretném megkérdezni, hogy a 9. számú melléklet 3. 
számú pontjában államigazgatási feladatok címén országgyűlési, önkormányzati és 
európai parlamenti képviselő választással kapcsolatos tevékenységre a kiadásoknál 
4 millió forint van elkülönítve. Ez mit jelent pontosan?  
A másik kérdésem, a 14. mellékletben szerepel két kiadás, az egyik a Kapos-Faktor 
Kft, a másik az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Ők a 2014. évi költségvetésben is 
szerepeltek mind a ketten, ugye 12 millió forint feletti kiadással. Bár itt ez a 
tájékoztató, hogy az egyik szállítói feladatokat lát el, a másik pedig területfejlesztési 
feladatokat, én szeretném megkérdezni, hogy pontosan mit takarnak ezek a 
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tevékenységek? Miért fizetjük ennek a két cégnek ezt a 12 millió forintot, mert ebben 
a tájékoztatóban csak ÁROP területfejlesztés van feltüntetve? Köszönöm.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
További kérdéshez megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az egyik kérdésem az 
előttem szólóhoz kapcsolódik. A most kiosztott táblázatból látszik, hogy január 13-án 
a két nevezett cég egyenként 12,3 tehát összesen 24 600 000 forint kifizetést kapott. 
Én tudom, hogy mire vonatkozott a munka, viszont azt szeretném kérdezni, hogy 
ezzel a kifizetéssel az MSB-nek és a Kapos-Faktornak a munkája lezárult-e, vagy 
van még teljesítendő feladata? Tudnak-e, vagy kell-e még részükre fizetni benyújtva 
a számlát?  
A másik kérdésem pedig, áttanulmányozva a Közgyűlést, óhatatlanul fölmerült 
bennem az az időszak, amikor Magyarországon inkább a regionális szervezetű 
egységek jelentek meg, és a megyék valamelyest háttérbe szorultak. Akkor a Fidesz 
részéről mind országos, mind helyi szinten hatalmas lózungok, ömlengések mentek, 
miszerint Szent Istváni örökségünk a megye és azt mindenképpen, mint egy erős 
bástya, meg kell tartani. Kérdésem, hogy ez a költségvetés, a hozzá kapcsolódó 
feladatok, a Megyei Közgyűlésnek egyáltalán a feladatai Elnök úr szerint 
összhangban vannak-e a Szent Istváni örökséggel, miszerint erős vármegyét kell 
megtartanunk, mert nekem ebből azért más tűnik ki. Mintha pár év alatt ez a retorika 
kipukkant volna. Köszönöm.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Egyelőre nincs további kérdés, így a válaszadáshoz megadom a szót Kőfalvi Aranka 
osztályvezető asszonynak.  
 
Kőfalvi Aranka, a Pénzügyi Osztály vezetője: 
Tisztelt Közgyűlés! Az első kérdés a választási kifizetésekkel volt kapcsolatos. Az 
önkormányzati választás volt az utolsó, amit ősszel lebonyolítottunk. Annak az 
elszámolását meg kellett várni, hogy minden HVI elszámoljon a saját 
pénzeszközeivel. Idén kaptuk meg az engedélyt arra, tehát 2015. év elején, hogy 
kifizessük a Területi Választási Iroda munkatársainak járó megbízási díjakat. Ez 
húzódik át 2015. évre, a pénzt is idén utalták le ehhez kapcsolódóan, illetve egy 
része 1 803 000 forint már tavaly megérkezett, de nem lehetett felhasználni. Ezért 
szerepel most az anyagban.  
A másik kérdés az MSB-re és a Kapos-Faktorra vonatkozott. Erre közbeszerzési 
eljárást folytatott le az Önkormányzat a tavalyi év folyamán, illetve még 2013. évben 
nyertünk el 90 millió forintot ÁROP pályázat keretében arra, hogy a Területfejlesztési 
Programot, Területfejlesztési Koncepciót, a Területfejlesztési Program további 
munkálatait, volt második és harmadik fázis is, ebből a forrásból elkészítsék. A két 
szervezet, ha jól tudom, a harmadik fázisban közreműködött. A munkát befejezték a 
tavalyi év folyamán, de a kifizetési kérelem elbírálása áthúzódott 2015. évre. Azért 
szerepel mind a két költségvetésben, mert a kötelezettségvállalás és a tényleges 
teljesítés 2014. évben megtörtént, viszont a közreműködő szervezet 2015. évben 
folyósította részünkre ezt az összeget közvetlen szállítói finanszírozásban. Ez azt 
jelenti, hogy a mi költségvetésünkön is átfut, támogatásként 2015-ben megjelenik a 
bevételek között, és a kiadások között is, mint szállítói kifizetés.  
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A Polgármester úrnak mondanám, hogy befejezték a munkát, lezárult a projekt. 
További kifizetés ezekkel kapcsolatban nem várható.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. További kérdéshez megadom a szót Szabó Loránd képviselő 
úrnak. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja:  
Egyrészt nem kaptam választ Elnök úrtól a kérdésemre. Másrészt pedig, az MSB, 
Faktorhoz kapcsolódóan további kérdésem lenne. Ha lezárult a két cég 
tevékenysége, akkor szeretném kérdezni, hogy ugye a megyei fejlesztési terveknek 
az átdolgozását végre kell hajtanunk, hiszen Brüsszel olyan előirányzatokat adott ki, 
hogy a TOP-okat és ehhez kapcsolódó integrált területi stratégiák nem megfelelőek, 
tehát átdolgozásra szorulnak. Ezt a tevékenységet Tolna megye esetében hogyan 
fogjuk elvégezni? A költségvetésünk tartalmaz-e erre vonatkozó esetleges forrást, 
vagy Elnök úr tud-e olyan pályázatot, ami ennek a munkának a támogatását célozza 
meg. Véleményem szerint, lehet, hogy ez a két cég elvégezte a munkáját, de a 
végső célt nem sikerült közösen elérnünk.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Mivel nem látok további kérdést, válaszolok Képviselő úrnak. Természetesen a TOP-
okkal való foglalatosság nem zárult le és tovább folyik. Egyelőre nem tudjuk 
megmondani, hogy mely szervezetek, vagy milyen cégek fogják ezt a feladatot 
végrehajtani. Jelenleg egyeztetések zajlanak ez ügyben, de nem konkrét cégekkel, 
hanem az irányító szervezetek döntenek majd arról, mi lesz a következő lépés. 
Dolgozunk, tevékenykedünk, a Területfejlesztési osztály is dolgozik a Megyei 
Önkormányzatnál a feladat megoldásán. Április 30-án Közgyűlésünk lesz, oda már 
egy olyan javaslatot fogunk elhozni, amiben már konkrétumok lesznek. Ennyit tudok 
válaszolni. Úgy gondolom, nem szerencsés, ha ez a fórum politikai küzdelmek, vagy 
csatározások színtere lesz, úgyhogy Polgármester úrnak azt tudom javasolni, hogy 
ha mellőzi ezeket, a szakmai jellegű kérdésekre szívesen válaszolok, de nem óhajtok 
politikai lózungokkal foglalkozni. Köszönöm szépen.  
A kérdéseket lezárva, megnyitom a napirendi pont vitáját. A vita keretében, kérem, 
hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Szabó Loránd 
képviselő úrnak.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja:  
Úgy látom Elnök úr eltévesztette a helyet, ahova elnöki székbe beült. Ha nem vette 
volna észre, Ön egy politikai testületet irányít, ahol még csak nem is direkt 
megválasztott személyek, hanem pártok, szervezetek képviselői ülnek. Uram bocsá’ 
hol politizáljunk, ha nem egy politikai szervezetben? Az, hogy Ön passzolta az én 
lehet, hogy költőinek tűnő, de nagyon is lényegi kérdésemet, véleményem szerint 
holmi belenyugvást, beleegyezést jelent a felvetett kérdésből sugalmazott 
megállapításba. Magyarul, az Önök szeretett kormánya kiürítette tulajdonképpen a 
megyét, hiszen ha csak a napirendi pontokat nézzük, vagy azt a rövidke kis 
eseményt, hogy önhibámon kívül 25 percet késtem a bizottsági ülésről és már csak a 
fölálló képviselőket találtam a napirendi pontok tárgyalásánál, ettől függetlenül 
bepótoltam, beültem a következő bizottsági ülésre. Mindez azt mutatja, hogy itt egy 
országos szintű hatalmas pazarlás megy. Ennek a kis megyének, ugye az ország 
második legkisebb megyéje, a költségvetése az idén a főösszeget nézve durván 
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negyed milliárd forint. Ha ezt durván beszorzom a 19 megyével, akkor azt láthatjuk, 
hogy több milliárd forint megy el arra, hogy a Fidesz bukott politikusainak és 
vazallusainak Önök tisztségeket biztosítanak országszerte. 6 milliárd forint körülbelül 
az a pénz, amit a megyei közgyűlésekre és a hozzá tartozó munkaszervezetekre 
Önök kidobnak az ablakon. Hiszen, azok a korábbi intézmények, a személyi ügyek, a 
valós döntések, amelyek jellemeztek bennünket, sőt, még a Koltai Tamás vezette 
Megyei Közgyűlés alatt is itt voltak, mutatják, hogy hova jutott a megyei szint. Nulla, 
lenivellálódott. Persze mondhatják, hogy majd jönnek az európai uniós és a 
területfejlesztési források, csak emlékeztetném Önöket, hogy 1996. április 2-án jelent 
meg a XXI. törvény a településfejlesztésről, településrendezésről. Ez fölállította akkor 
a megyei területfejlesztési tanácsokat. 14 fős tanács dolgozott Tolna megyében, 
ehhez a tanácshoz párosult egy 5, az az öt fős munkaszervezet. A tanács tagjai 
költségtérítés nélkül, díjazás nélkül látták el felelősségteljes munkájukat. Ha ebből a 
szempontból nézem, akkor az európai uniós források döntése, hogy az milyen lesz, 
persze még nem egészen tudjuk a metodikáját, minden további nélkül működhetne 
egy ilyen rendszerben. A Megyei Közgyűlés, mint ilyen, tulajdonképpen egy teljesen 
fölöslegesen beiktatott rendszer. 6 milliárd forintról beszélek, csak megjegyzem, hogy 
azokban az években, 1998-1999-ben, egész évre, az egész országra jutott úgy 
nevezett területi kiegyenlítő alapnak az összköltségvetése 10,5 milliárd forint volt. 
Tehát fölöslegesen, kétharmadban annyi pénz ment el fölösleges működésünkre, 
mint annak idején az egész országra vetített támogatási alapnak a kétharmada. 
Mielőtt még azzal próbálnának revolverezni, hogy akkor én minek ültem be, meg 
biztos nekem is jól jön ez a közgyűlési tiszteletdíj, hát egyrészt pont azért ültem be, 
hogy ezeket a véleményeket el tudjam mondani és folyamatosan hangoztatni. 
Másrészt pedig azt a tiszteletdíjat, amit itt a megyénél kapok, azt én egy alapítványi 
szervezetnek továbbítok, amit köszön az alapítvány, ezzel a szervezet munkáját 
segíti a Megyei Közgyűlés. Köszönöm.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Egyelőre nem látok további hozzászólási szándékot, így a Könyvvizsgáló urat 
kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót Könyvvizsgáló úrnak. 
Tessék. 
 
dr. Printz János, könyvvizsgáló: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Köszönöm a szót. A Tolna Megyei 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a 
megbízásunknak megfelelően megvizsgáltuk. Véleményünket írásban rögzítettük. 
Csak megerősítésként emelném ki, hogy véleményünk szerint a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2015. évre előterjesztett rendelettervezete a vonatkozó előírásoknak 
megfelel. Tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel, és a 
könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendelet alkotásra alkalmas. 
Köszönöm szépen.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Megadom a szót Széles András képviselő úrnak. 
 
Széles András, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót, Elnök úr. Bizottsági ülésen, amikor a költségvetés tervezetet 
tárgyaltuk, felidéztem a múltbéli tapasztalataimat és reményemet fejeztem ki, hogy 
nem jutunk el oda, hogy minden egyes költségvetés tárgyalásánál előhozzuk, hogy 
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mekkora főösszeggel, meg mennyivel nagyobb, meg szebb, meg jobb időszak volt az 
intézményfenntartó időszak. De muszáj elmondanom, hogy véleményem szerint 
talán kicsit más aspektusban gondolkodom, mint szoktam, hogy gyakorlatilag az, 
hogy mekkora a megyei költségvetési főösszeg, nem határozza meg a feladatokat. 
Ugyanúgy átfolyó pénznek tekinthető az összes olyan költségvetési forrás, ami akkor 
átment és hatalmas főösszeget mutatott, mint az előbb Aranka által említett, a 
pályázat kapcsán rajtunk átfutó tétel. Hiszen az intézményfenntartó létünkből 
adódóan gyakorlatilag normatívák futottak át rajtunk, a mozgásterünk egyenlő volt a 
nullával. Egy tétel maradt ki ebből a költségvetés tervezetből, az az összeg, amin 
folyamatos vita volt pro és kontra ellenzékben és úgymond vezető oldalon egyaránt, 
hogy az a teher, amit vállalunk plusz finanszírozásként, amikor a kirovó rendszer a 
szükséges finanszírozást nem adta nekünk meg, az éppen hány milliárd forint 
legyen. Én ezt az időszakot nem szeretném visszaidézni. Az pedig, hogy nem 
hiszünk abban a munkában, ami a Megyei Közgyűlés körül, mint lehetőség előttünk 
áll, azt mindenki a személyes meggyőződése szerint kéne megítélje. Ha Képviselő úr 
nem kíván ebben a munkában érdemben részt venni, akkor ítélje meg úgy, hogy ez 
egy gittegylet. Ha meg azt nézzük, hogy az elkövetkező időszakban hány milliárd 
forint sorsáról, akár keret szinten, dönthetünk, akkor tekintsük ezt is rajtunk átfolyó 
tételnek, és egyből szebb számok jönnek ki. Ha emellé kizárólag a Hivatal és a 
Közgyűlés munkájának a költségvetését tesszük, akkor a kettő együtt azért már 
kitehet egy olyan összeget, amivel az érdemi mozgásterünk sokkal nagyobb, mint az 
elmúlt időszakban volt. Az áprilisi Közgyűlés reményeink szerint sokkal izgalmasabb 
lesz, én arra bíztatom Képviselő urat, vegyen részt ebben a munkában, és higgyen 
benne, hogy érdemi döntéseket is hozhatunk. Köszönöm.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Ügyrendi hozzászóláshoz megadom a szót Kovács János képviselő 
úrnak.  
 
Kovács János, a Közgyűlés tagja: 
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt közgyűlés! A napirendi pontokat elfogadtuk, kérném 
Képviselőtársaimat, hogy a hozzászólásokat a napirendi pont keretében bonyolítsák 
le. Én azt gondolom, hogy egy megyei közgyűlés ülésén vagyunk és nem politikai 
kampánygyűlésen. Az a kérésem, javaslatom, hogy ha bárki ilyen irányban próbálja a 
tanácskozást elvinni, Elnök úr vonja meg tőle a szót. Ennek itt azt gondolom, nincs 
helye. Szabó Loránd képviselő úr, aki annyira odafigyel az SzMSz betartására meg a 
következetességre, azt gondolom, hogy ezt saját magára nézve is kötelezőnek kéne 
elfogadja, és e szerint kéne részt vegyen a tanácskozáson. Köszönöm szépen.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen, ezt én normál hozzászólásnak minősítem, mert nem volt olyan 
javaslat benne, ami ügyrendi lett volna.  
Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Tisztelt Közgyűlés! Az SzMSz-ünk tartalmaz a 30.§-ban egy ún. személyes 
megjegyzést. Mivel mind a két Képviselőtől ilyet kaptam, ezért szeretnék élni a 
kétszer 2 perces személyes megjegyzéssel kapcsolatos viszontválaszi 
lehetőségemmel, és ezzel nem meríteném ki a második 2 perces hozzászólási 
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lehetőségemet. Aljegyző úrra nézek, hogy ez így elfogadható-e az SzMSz 
értelmében? 
 
dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző: 
Személyes megjegyzésként 2 perc áll rendelkezésre. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Igen, de az SzMSz-ünk nem fejti ki, hogy a személyes megjegyzés, amennyiben két 
képviselőtől érkezett, akkor mind a kettőnek kétszer 2 percben válaszolhatok-e, vagy 
össze kéne vonni?  
 
dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző: 
Tisztelt Képviselő úr! Tisztelt Közgyűlés! Személyesen érintett képviselő személyes 
megjegyzésként a vita során legfeljebb 2 perc időtartamban reagálhat. Én úgy 
gondolom, hogy ez abban az esetben is igaz, ha több oldalról érkezik személyes 
megjegyzés a részére, ebben az esetben is csak 2 percet engedélyez az SzMSz. 
Köszönöm.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Visszakaptam a szót, vitatkozom Aljegyző úrral. Nincs ilyen kitétel az SzMSz-ben, 
úgyhogy kérem ezt is a következő SzMSz felülvizsgálatnál pontosítsák, mert ilyen 
alapon akkor egyszer szót kérek Széles András hozzászólása után, és egyszer a 
következő úr, akinek bocsánat, nem tudom a becses nevét, hozzászólására. Széles 
Andrással kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy Ön, tisztelt Képviselő úr, 
tévúton jár. Egyrészt emlékeztetem arra, amikor egy korábbi Közgyűlésen egyszer 
én fölálltam és úgy köszöntöttem a Megyei Közgyűlést, hogy tisztelt társulási tanács, 
Önök hogy felhurrogtak és kifejezték nemtetszésüket a kijelentéshez. Ettől 
függetlenül azért, ha Ön úgy végezte munkáját, ahogy Ön elmondta, akkor azt 
gondolom, hogy az esküjének nem tett eleget, hiszen Önnek azért az 
intézményeknek a működésébe beleszólási lehetősége lett volna. Tudta volna 
irányítani egyes oktatási, szociális intézményeknek a jövőjét segíteni, a szakmai 
munkáját. Én nem így csináltam, ahogy akkor Ön elmondta, én valójában nagyon 
komolyan fölkészültem a megyei közgyűlési ülésekre, a napirendi pontokra. Minden 
esetben, ha kellett, próbáltam értekezni a napirendi pontokkal kapcsolatos 
intézményvezetőkkel. Úgy gondolom, a tükröt egy kicsit talán a múlt tekintetében 
Önnek érdemes mutatni.  
Tisztelt Uram, Ön tévúton jár, vissza kell utasítsam a kifejezéseit és a szavait. Az 
elmondottak teljes mértékben a Közgyűlés napirendjéhez kapcsolódtak, 
költségvetésről beszéltem, ha nem vette volna észre, és még egyszer mondom, ez 
politikai testület, nem francia kisasszonyok délutáni teázgatása. Én azért jöttem ide, 
hogy egyrészt ellenzéki szerepemből adódóan ellenőrizzem, hogy mi történik itt, 
másrészt pedig konstruktívan, ha nem vette volna észre, még mindig adok 
javaslatokat, hogy minél hatékonyabb legyen ennek a Közgyűlésnek a munkája. Az, 
hogy rávilágítok esetlegesen egy-két hiányosságra, problémára, ez ne legyen baj! Ez 
nem azért van, hogy most itt nem tudom, mi történik, hanem azért, hogy ezekből 
táplálkozzunk. Ezt ajánlom Önnek is, hogy próbáljon meg ilyen ötletekkel jönni, 
amivel előrébb tud lépni ez a megye. Köszönöm.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Megadom a szót Széles András képviselő úrnak.  
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Széles András, a Közgyűlés tagja: 
Sokat tanultam az előbb az SzMSz lehetőségeiből, de én megelégszem a normál 2 
perces hozzászólás lehetőségével, bár szerintem indokolt lett volna a személyes 
érintettség okán is szólnom. De mindösszesen annyit szeretnék mondani a Képviselő 
úrnak, hogy én a véleményemben a jövőbeni munkában próbáltam meg partnerként 
kezelni Képviselőtársamat. Az, hogy visszamenőleg az én munkámat minősítse ezen 
Közgyűlés keretei között, nem hiszem, hogy az a kifejezés, amivel én éltem az előző 
Közgyűlés munkájával kapcsolatban, az erre irányult volna. Világosan érti Képviselő 
úr, hogy én mit gondoltam erről az időszakról. Szerintem Ön is ugyanezt gondolta, 
hiszen a Megyei Közgyűlés munkája nem volt más, mint egy állam által lepasszolt 
feladatnak az elvégeztetése. A konstruktivitás hiánya abból fakad, hogy sajnos a 
költségvetésben úgy kellett, és így is van, adott intézménynél a feladatokat 
meghatározni, hogy abból a kevés pénzből, ami rendelkezésre állt, a lehető 
legtöbbet kihozni. Ezzel telt a Megyei Önkormányzat elmúlt időszakának munkája. 
Nem volt egyszerű, én erre céloztam, és arra, hogy a jövőben reményeink szerint 
teljesen más jellegű feladat által előremutató, és nem gúzsba kötve táncoló munkát 
tudunk végezni. Köszönöm.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak, ügyrendi kérdésben.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen. Megmondom őszintén, a több mint egy órát késő Széles 
Andrásnak a múltbéli magyarázkodására nem vagyok nagyon kíváncsi, úgyhogy 
szeretném javasolni, hogy ezt a vitát zárjuk le, és a továbbiakban szavazzunk a 
költségvetési rendeletről. Köszönöm.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Ezt fogjuk tenni. Van-e egyéb hozzászólási szándék? Mivel nem látok további 
hozzászólási szándékot, így szavazás következik. Először az elhangzott ügyrendi 
javaslatra vonatkozóan. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 7 igen szavazattal, 3 nem 
szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett Szabó Loránd képviselő úr ügyrendi 
javaslatát elutasította.  
 
Tisztelt Közgyűlés! Folytathatjuk a vitát. Van-e további hozzászólási szándék a 
napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, lezárom a vitát. Rendeletalkotás 
következik. Kérem, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 8 igen szavazattal, 3 nem 
szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta a 2/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről.  
 
(A 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét 
képezi.) 
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6. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozásra  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. 
Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a javaslat elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.  
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel 
nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így 
lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most 
szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 4/2015. (II. 20.) 
közgyűlési határozata a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségéhez történő csatlakozásról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségéhez (székhely: 
Gödöllő, Szabadság tér 7.) és a szövetség 
alapszabályát az előterjesztés 1. számú 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  
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A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az 
előterjesztés 2. számú mellékletben foglalt 
belépési nyilatkozat aláírására. 
 

2. A Közgyűlés a 2015. évi tagdíj összegét – 200 
000,- forintot – a 2015. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 

3. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának a 
Magyar Önkormányzatok Szövetsége részére 
történő eljuttatására. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (az 1. 

és 3. pont tekintetében). 
Határidő: azonnal 

 
 
 
7. NAPIRENDI PONT 
Javaslat ülnöki megbízatás megszűnésének megállapítására  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést egyetlen bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. 
Kérdezem Elnök urat, milyen döntés született?  
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a javaslat elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel 
nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így 
lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most 
szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 5/2015. (II. 20.) 
közgyűlési határozata ülnöki megbízatás 
megszűnésének megállapításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

2011. évi CLXII. törvény 220. § (1) bekezdésének 
d) pontja és (6) bekezdése alapján megállapítja, 
hogy a Szekszárdi Törvényszékre megválasztott 
ülnökök közül: 
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– Hoós Ernő Tibor  
(születési idő: 1944.XII.22., anyja neve: 
Homolya Ilona, iskolai végzettsége: 
szakmunkás, foglalkozása: nyugdíjas, lakcíme: 
7130 Tolna, Akácfasor u. 56.) ülnöki 
megbízatása 2014. december 22-én megszűnt.  

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az 

ülnöki megbízatás megszűnéséről a Szekszárdi 
Törvényszék Elnökét haladéktalanul értesítse.   

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
 
8. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatára  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először 
a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a 
javaslat elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel 
nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így 
lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most 
szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2015. (II. 20.) 
közgyűlési határozata a területi nemzetiségi 
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önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény  80. §-ában és 159. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján a Tolna Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal korábban létrejött 
megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 
törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – a megyei nemzetiségi 
önkormányzattal egyeztetve – felülvizsgálta. 
 

2.  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
határozat 1. mellékletét képező, a Tolna Megyei 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal létrejövő 
megállapodást jóváhagyja.  
 

3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a 
megállapodás aláírására.  
 

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
egyetért azzal, hogy a Tolna Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal 2012. május 30.-án 
létrejött megállapodást a felek közös 
megegyezéssel megszüntetik.  
 

5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. §-ában és 159. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal korábban létrejött 
megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 
törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – a megyei nemzetiségi 
önkormányzattal egyeztetve - felülvizsgálta, a 
megállapodás változatlan tartalommal történő 
fenntartását jóváhagyja. 
 

6. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintett 
megyei nemzetiségi önkormányzatok elnökeit a 
döntésről tájékoztassa. 

  
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: a 3., 4. és 6. pont esetében 2014. február 

28.  
az 1. ,2. és 5. pont esetében folyamatos. 

 
(A 6/2015. (II. 20.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. számú 
mellékletét képezi.) 
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9. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 
ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének 
jóváhagyására  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést egyetlen bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. 
Kérdezem Elnök urat, milyen döntés született?  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel 
nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen. Örülök, hogy sorban jönnek azok a napirendi pontok, amelyek a 
költségvetésnél elmondottakat alátámasztják. Ez az, amiről beszéltem, tisztelt 
Képviselőtársak. A Tolna Megyei Közgyűlésnek árubeszerzési elképzelése, vagy 
lehetősége, vagy szükségessége, ez a jó szó, szükségessége 2015. évben nulla. 
Aztán, építési beruházási szükségessége tervezeti szinten a Tolna Megyei 
Közgyűlésnek nulla. Szolgáltatás beszerzésére valóban szükség lehet, hiszen ez 
ciklikusan 2-3 évente visszajövő feladat, hiszen a megyei önkormányzatok kötelező 
feladatai között van a településrendezés és településfejlesztésnek a végzése. Ehhez 
megfelelő eszközök szükségesek, és itt, mint szolgáltatás, nemzeti eljárásrendben a 
közbeszerzési törvény 122/A.§ értelmében el kell végezni. Ez valóban egy fontos 
dokumentum, ennek a költségét nyilván a közbeszerzés majd ki fogja mutatni. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy 4-6 millió forint között egy felülvizsgálatot meg lehet 
ejteni. Ha már nagyobb felülvizsgálat van, akkor 10-12 millió forint. Ezért valószínű, 
hogy 8 millió forint fölé fog menni a mostani közbeszerzési törvény szerint. Bár, 
áprilisra kijön az új közbeszerzési törvény, ami elvileg 10 millió forintban szabja meg 
a szolgáltatási határt, tehát lehet, hogy erre sem lesz szükség. A véleményem 
továbbra sem változott, Széles András fogalmazta meg, bár visszavonom a nevét, 
nehogy azt gondolja, hogy megjegyzést kell majd fűznie hozzá. Valamelyik Képviselő 
megjegyezte, hogy szerintem gittegylet fölött ülünk. Nem gittegylet, teljesen kiürített, 
a korábbi Fidesz retorikával teljesen ellentétesen végzett cselekedet zajlik itt. Állás, 
hatalomhalmozás és ennek jól megfizetett, az állampolgárok adózott jövedelmeiből 
jól megfizetett ellentételezése megy. Nyilván el fogom fogadni a közbeszerzési tervre 
vonatkozó előterjesztést, mert ez a semmiről szól.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. A válaszadáshoz megadom a szót Kőfalvi Aranka osztályvezető 
asszonynak.  
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Kőfalvi Aranka, a Pénzügyi Osztály vezetője: 
Köszönöm. Én úgy tudom, még nem tartunk a közbeszerzést tárgyaló napirendi 
pontnál.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönjük Képviselő úr hozzászólását. Mivel nem látok további hozzászólási 
szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, 
most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 7/2015. (II. 20.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet 
követő három évre várható összegének 
jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 

államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §-
ában foglalt kötelezettségének eleget téve a 
Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek 
és adósságot keletkeztető ügyleteinek 2015. 
költségvetési évet követő három évre várható 
összegét a határozat melléklete szerint hagyja 
jóvá. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat megállapítja, 
hogy az adósságot keletkeztető ügyletek 
fedezetét képező saját bevételekkel a 2016-
2018. években várhatóan nem rendelkezik, 
adósságot keletkeztető ügyletből kötelezettsége 
nem áll fenn, illetve adósságot keletkeztető 
ügyletet a tervezési időszakra nem hagy jóvá. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
Határidő: folyamatos 

 
(A 7/2015. (II. 20.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. számú 
mellékletét képezi.) 
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10. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először 
a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a javaslat elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel 
nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm. Ismét fel kell hívnom Elnök úr figyelmét az SzMSz-re. Önnek az előbb 
engem helyre kellett volna utasítani és félbeszakítani, hogy nem a napirendi ponthoz 
szólalok föl. Javaslom, hogy vigye haza az SzMSz-t és nézegesse. Amúgy elnézést 
kérek, összeragadt a két számom, és így átléptem, de az előbb elmondottakat 
fönntartom ennél a napirendi pontnál.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a 
napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 nem 
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 8/2015. (II. 20.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2015. évi összesített 
közbeszerzési tervéről: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
33. § (1) bekezdése értelmében a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2015. évi összesített 
közbeszerzési tervét a határozat melléklete 
szerinti tartalommal fogadja el. 
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2. A Közgyűlés felkéri a megyei aljegyzőt, hogy 

gondoskodjon az éves összesített közbeszerzési 
tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján 
történő közzétételéről. 

 
Felelős: az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, a 

Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében 
dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző 

Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont 
vonatkozásában azonnal 

 
(A 8/2015. (II. 20.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 6. számú 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
11. NAPIRENDI PONT 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, 
javaslat a 2015. évi nemzetközi teendőkre  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. 
Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a javaslat elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.  
 
Széles András, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását azzal a kikötéssel, hogy az angol és francia partnerkapcsolatot a 
Közgyűlés vizsgálja felül.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel 
nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak. 
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Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság ülésén vettem 
részt az elmondott indokokból eredően. Ott feltettem egy kérdést, ahol azt 
javasoltam, ha nyilván a helyszínen nem tud senki válaszolni, akkor nekem elég, ha 
a feljegyzést megkapom a mai Közgyűlésre. Ez megtörtént, számomra kielégítő és 
teljes körű a válasz, úgyhogy köszönöm szépen. A kérdés arra vonatkozott, hogy 
2014. szeptember 20-án járt nálunk Main-Tauber járás küldöttsége, és Dombóvárra 
is ellátogattak. Az előterjesztés csak egy fél mondatot tartalmazott arra vonatkozóan, 
hogy cégeket látogattak meg. A kérdésem az volt, hogy kik voltak ezek a cégek? Az 
anyagból kiderül, hogy az Építőipari Klasztert Illés Károly klasztervezetővel nézték 
meg, a Rutin Kft-nél voltak, illetve a Kaposszekcső Ipari Parknál biogáz, bioetanol 
üzemet látogattak meg. Köszönöm még egyszer a kollégának.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Mivel nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. 
Határozathozatal következik. Először a bizottsági módosító javaslatról szavazunk. 
Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés a Területfejlesztési és 
Koordinációs Bizottság módosító javaslatát 14 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta.  
 
Ezt követően, a módosítással egységes szerkezetű határozati javaslatról fogunk 
szavazni. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 9/2015. (II. 20.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2014. évi nemzetközi 
tevékenységének értékeléséről és a 2015. évi 
nemzetközi teendőkről: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi 
nemzetközi tevékenységének értékelését, 
valamint a 2015. évi külügyi tervre vonatkozó 
javaslatot megvitatta, és azokat elfogadja. 
 

2. A Közgyűlés elhatározza az angol és francia 
partnerkapcsolatok felülvizsgálatát.  

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, 

Megyei Főjegyző (a 2015. évi feladatok 
vonatkozásában). 

Határidő: következő soros Közgyűlés (a 2. pont 
vonatkozásában),  
egyebekben folyamatos. 
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12. NAPIRENDI PONT 
Javaslat alapítványi támogatásokra  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először 
a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.  
 
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a 
javaslat elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel 
nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót dr. Égi Csaba képviselő úrnak. 
 
dr. Égi Csaba, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm. Két olyan alapítványról van szó, az egyik a dr. Katz Sándor által 
fémjelzett alapítvány, aki igen magas színvonalú, nemzetközileg elismert szakember. 
A másik pedig egy nagy múltra visszatekintő verseny, ezért én tisztelettel javaslom 
Képviselőtársaimnak, hogy mind a két alapítványt támogassák.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen. A két alapítvány támogatását én magam is elfogadom. A 
felvetésem az lenne, mert a korábbi Megyei Közgyűléseknél is már gondot jelentett 
nekem, akármelyik rezsim is volt, hogy túlságosan ad hoc jellegűek ezek a 
támogatások. Nem lehetne azt elérni, hogy azt mondjuk, ha jól emlékszem 1 millió 
forint van erre a költségvetésünkben, hogy akkor egy kvázi pályázati formát ölt ez az 
egész. A Megyei Közgyűlés nyilvánosan meghirdeti, hogy alapítványok milyen célra, 
hogyan tudnak pályázni. Csak példaként mondom, most jött ki a központi, azt hiszem 
a Miniszterelnöki Hivatal által hirdetett pályázati lehetőség civil szervezeteknek. 
Akkor nem kell az, hogy jön valaki, rátalál a Megyei Közgyűlésre, és akkor adunk 
majd a következő Közgyűlésen, hanem van egy határozott időpont, tavasz, döntünk 
egy jól átlátható rendszer alapján és felosztjuk az 1 millió forintot. Emellett, ha 
konstruktív lett volna Elnök úr a szünetekkel kapcsolatban, akkor javasoltam volna, 
de akár a követező költségvetés módosításnál is lehet még nyilván ezzel élni, hogy 
az elnöki hatáskörű pénzeket meg is lehetne növelni, mert ha jól láttam, eléggé 
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alacsony összegre van beállítva. Ha Elnök úrhoz megy valaki valamilyen támogatás 
jelleggel, akkor nagyobb pénzügyi alapból tudna osztani. Az átláthatóság kedvéért én 
mindenképpen azt mondom, hogy azt kéne gondolni, hogy ilyen ad hoc jelleggel 
osztogatjuk-e az alapítványoknak, egyesületeknek a támogatását, vagy egy 
egységes feltételrendszer alapján megyei szintű eljárást vezetünk be. Szerintem ez 
nem hovatartozás kérdése, hanem egy meggondolandó elképzelés.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Kedves Képviselő úr. Számos olyan dolgot örököltünk, amin szeretnénk majd 
változtatni. Ezen az úton elindultunk. Nem egyszerű, de folytatjuk a lépéseket, és 
megpróbálunk mindent, akár az SzMSz-t, akár ezeket a dolgokat olyan irányba 
terelni, ami egyrészt a mi szájízünknek felel meg jobban, másrészt korszerűbb, 
harmadsorban pedig lehet, hogy hatékonyabb lesz. Haladunk ezen az úton, 
reméljük, hogy nem sokára a Közgyűlés elé tudjuk hozni ezeket az elképzeléseket.  
Megadom a szót dr. Égi Csaba képviselő úrnak.  
 
dr. Égi Csaba, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm. Talán egy mondatot arról, hogy mennyire kiüresített a Megyei Közgyűlés 
tevékenysége. Ahogy ránéztem a meghívóra, indukálta a felszólalásomat. 
Alapítványi támogatásokról szavaztunk, az előző napirendi pontnál nemzetközi 
kapcsolatokról, nemzetközi tevékenységről beszéltünk, előtte a nemzetiségi 
önkormányzatokkal kapcsolatos együttműködést tárgyaltuk, korábban a választások 
lebonyolításával kapcsolatos tevékenységekről volt szó. Kapásból csak ennyi jut 
eszembe azon kívül, hogy területfejlesztési feladatokat végeznénk, és ez is csak a 
jelenlegi napirendünk alapján. Köszönöm szépen.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont 
vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 10/2015. (II. 20.) 
közgyűlési határozata alapítványi 
támogatásokról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

szakköreinek működtetésére 150 ezer Ft 
összegű támogatásban részesíti a Bonyhádi 
Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú 
Alapítványt. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
XXVI. Bátaszéki Matematikaverseny 
megrendezésére 100 ezer Ft összegű 
támogatásban részesíti a Tolna Megyei 
Matematikai Tehetséggondozó Alapítványt. 
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3. A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatásokat a 
2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Szeretném bejelenteni, hogy jövő héten soron kívüli Közgyűlést 
fogunk összehívni. A pontos időpontról értesíteni fogjuk a Közgyűlés tagjait, hiszen a 
2014. évi költségvetést, amit most nem sikerült átvinnünk, meg kell találnunk a 
módját, hiszen törvényi kötelezettségről van szó.  
 
Bencze János, a Közgyűlés tagja: 
Elnök úrhoz intéznék egy kérdést. Beszéltünk az SzMSz-ről, van-e lehetőség most, a 
napirendi pontok végén, hozzászólást vagy kérdést intézni az Elnök úrhoz vagy a 
tagokhoz?  
 
dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző: 
Önálló kérdés feltevésére van lehetőség a napirendi pontokat követően. Nem a 
napirendi pontokkal kapcsolatban, hanem önálló kérdésként.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Akkor Öné a szó, Képviselő úr. Tessék.  
 
Bencze János, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen. A beígért paksi látogatásnak van-e valami közelítő időpontja? Ez 
lenne az egyik kérdésem. A másik, minden Képviselőtársam figyelmét szeretném 
felhívni Paks 2 kapcsán egy szintén nagyon fontos dologra. Nagyon sokszor 
elhangzott a magyar politikában ígéretként a Paks-Kalocsa Duna híd. Én arra kérnék 
mindenkit, hogy a megyénk számára nagyon fontos, új gazdasági távlatokat, 
lehetőségeket nyitna meg ez a híd, hogy mindenki a maga köreiben próbáljon tenni 
az ügy érdekében. Javasolnám a Megyei Közgyűlésnek, hogy az illetékes 
minisztériummal próbáljuk meg ebben az ügyben felvenni a kapcsolatot, és mint a 
kapitalista politikában, ez irányban lobby tevékenységet kifejteni. Köszönöm szépen.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Jövő héten személyes találkozóra kerül sor a paksi vezetés és a Megyei 
Közgyűlés vezetése között, egyelőre még arról, hogy miről tárgyaljunk. A másik 
dologgal kapcsolatban én arra kérem Képviselő urat, hogy legyen kedves erről egy 
írásbeli anyagot elénk terjeszteni. Nyilván megvitatjuk, és akkor tudunk álláspontot 
képviselni, mint megyei közgyűlési álláspontot, ha itt erről dönteni fogunk. Pozitívan 
állunk a javaslatához, én úgy gondolom. 
Tisztelt Közgyűlés! Napirendi pontjaink végére értünk. Még egyszer jelezni kívánom, 
hogy a jövő héten soron kívüli Közgyűlést fogok összehívni. Köszönöm mindenkinek 
a mai részvételt, Közgyűlésünk mai ülését bezárom. 
 

k. m. f. t. 
 
  Fehérvári Tamás dr. Erményi Gyula 
 a Közgyűlés elnöke megyei aljegyző 
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Melléklet az 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 
 
 

5. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak jegyzéke  
 

1.) JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: dr. Égi Csaba 
 
Tagjai:     Széles András 

 Pirgi József 
 Bencze János 
 Szabó Loránd 
 Tóthi Jánosné 

Külső tagok:    Takács Zoltán 
      dr. Takács Zita 
 

 

            2.)  PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Kerecsényi Márton 
 
Tagjai: Kovács János 
 Pirgi József 
 Ürmös M. Attila 
 Gulyás Tibor 
Külső tag:     Pécsi Gábor 

 
 

3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Széles András 
 
Tagjai: dr. Égi Csaba 
 Kerecsényi Márton 
 Kovács János 
 Bencze János 
 Horváth Zoltán 
 Süli János 
Külső tagok:     Szigeti István 
 dr. Say István 
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INDOKOLÁS 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításához 

 
 

Általános indokolás 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) bekezdése szerint a közgyűlés működésének részletes 
szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza 
meg. Az Mötv. további rendelkezései értelmében az önkormányzat - át nem 
ruházható hatáskörében – önállóan alakíthatja ki szervezetét és működési rendjét. 
Jelen rendeletmódosítás indoka a Jogi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési és 
Koordinációs Bizottságok személyi összetételéből eredő változások SzMSz-ben 
történő átvezetése. 
 

 
Részletes indokolás 

 
1.§ 

 
2 állandó bizottságnak – a Jogi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési és 
Koordinációs Bizottságnak – a tagsága bővül egy-egy nem képviselő, külsős taggal. 
Így módosításra kerül az SzMSZ-nek a Közgyűlés bizottságainak összetételét 
tartalmazó melléklete. 
 

2.§ 
A személyi változásokra tekintettel indokolt a sürgős hatálybaléptetés. 



3. számú melléklet 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
2/2015. (II. 20.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 
a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésé-
ben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjá-
ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénz-
ügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el: 
 
 

1. A 2015. évi költségvetés előirányzatai 
 
1. §  A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szer-

veire terjed ki.  
 

2. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 
Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2015. évi   
1. költségvetési bevételi előirányzatát 261 433  E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 313 816  E Ft-ban 
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 52 383 E Ft-ban 

a) ebből: a működési bevételek és működési  
kiadások egyenlegét (hiányát) 40 104 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási 
kiadások egyenlegét (hiányát) 12 279 E Ft-ban 

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 52 383 E Ft-ban 
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  

szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát  0   Ft-ban 
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát   0   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  259 283 E Ft-ban 
2. működési bevételeken belül kiemelt 

előirányzatként a 
a) működési célú támogatások államháztartáson  

belülről előirányzatát 258 088 E Ft-ban 
b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0   Ft-ban 
c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszközök  

előirányzatát 0   Ft-ban 
3. működési kiadások előirányzatát 299 387 E Ft-ban 
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4. működési kiadásokon belül kiemelt  
előirányzatként a (az) 

a) személyi juttatások előirányzatát  134 773 E Ft-ban 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát 37 268 E Ft-ban 
c) dologi kiadások előirányzatát  86 099 E Ft-ban 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát   41 247 E Ft-ban  

5. felhalmozási bevételek előirányzatát  2 150 E Ft-ban 
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt 

előirányzatként a 
a) felhalmozási célú támogatások államháztar- 

táson belülről előirányzatát 0   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   14 429 E Ft-ban 
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát    8 235 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát  6 194 E Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0    Ft-ban 

állapítja meg. 
 
3.  § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének  

1. költségvetési bevételi előirányzatát 256 446 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 156 525 E Ft-ban 
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -99 921 E Ft-ban 

ebből: a működési bevételek és működési kiadások 
egyenlegét (többletét) -111 200 E Ft-ban 
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási  
kiadások egyenlegét (hiányát) 11 279 E Ft-ban 

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát  26 883 E Ft-ban 
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  

szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát  0    Ft-ban 
6. finanszírozási kiadások előirányzatát  126 804 E Ft-ban 
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 126 804 E Ft-ban 

aa) ebből:  az irányító szervi támogatást 126 804 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0    Ft-ban 

bb) ebből: az irányító szervi támogatását 0    Ft-ban  
7. működési bevételek előirányzatát   255 946 E Ft-ban 
8. működési bevételeken belül kiemelt  

előirányzatként a 
a) működési célú támogatások államháztartáson 

belülről előirányzatát 25 837 E Ft-ban 
b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0    Ft-ban 
c) működési bevételek előirányzatát 109 E Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszközök  

előirányzatát 0    Ft-ban 
8. működési kiadások előirányzatát  144 746 E Ft-ban 
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9. működési kiadáson belül kiemelt 
előirányzatként a (az)  

a) személyi juttatások előirányzatát 48 767 E Ft-ban 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát 13 905 E Ft-ban 
c) dologi kiadások előirányzatát 54 827 E Ft-ban 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát   27 247 E Ft-ban 

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

előirányzatként a 
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

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

12. felhalmozási kiadások előirányzatát   11 779 E Ft-ban 
13. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát   5 585 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát 6 194 E Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát  0    Ft-ban 

állapítja meg. 
 

3. § (2)  A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségve-
tésének  

1. költségvetési bevételi előirányzatát 4 987 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 157 291 E Ft-ban 
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét 152 304 E Ft-ban 

a) ebből: a működési bevételek és működési 
kiadások egyenlegét (hiányát)  151 304 E Ft-ban 

b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási 
kiadások egyenlegét (hiányát)  1 000 E Ft-ban  

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát    25 500 E Ft-ban 

5. A költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát  126 804 E Ft-ban 
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 126 804 E Ft-ban 
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0    Ft-ban  

6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0    Ft-ban 
7. működési bevételek előirányzatát   3 337 E Ft-ban 
8. működési bevételeken belül kiemelt  

előirányzatként a 
a) működési célú támogatások államháztartáson 

belülről előirányzatát 2 251 E Ft-ban 
b) működési bevételek előirányzatát 1 086 E Ft-ban 
c) működési célú átvett pénzeszközök  

előirányzatát 0    Ft-ban 
8.  működési kiadások előirányzatát  154 641 E Ft-ban 
9.  működési kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a (az) 
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a) személyi juttatások előirányzatát  86 006 E Ft-ban 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatát  23 363 E Ft-ban 
c) dologi kiadások előirányzatát  31 272 E Ft-ban 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát  14 000 E Ft-ban 

10. felhalmozási bevételek előirányzatát  1 650 E Ft-ban 
11. 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 

12. felhalmozási kiadások előirányzatát   2 650 E Ft-ban 
13. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt  

előirányzatként a(az)  
a) beruházások előirányzatát  2 650 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát  0    Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát   0    Ft-ban 

állapítja meg. 
 

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2015. évi költségvetését 
működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási 
kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglal-
tak szerint hagyja jóvá. 

 
5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. 

évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevé-
telek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevéte-
lek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 

7. §  (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 
költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező felada-
tok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. kötelező feladatok 259 182 E Ft 
2. önként vállalt feladatok  0 Ft 
3. államigazgatási feladatok 2 251 E Ft. 
 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 
költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező felada-
tok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. kötelező feladatok 305 000 E Ft 
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2. önként vállalt feladatok  4 762 E Ft 
3. államigazgatási feladatok 4 054 E Ft. 

 
  8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 

költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező felada-
tok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 
alábbiak szerint hagyja jóvá:   
1. kötelező feladatok 256 446 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 0 Ft 
3. államigazgatási feladatok 0 Ft. 
 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 
költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező felada-
tok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 
alábbiak szerint hagyja jóvá:   
1. kötelező feladatok 151 763 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 4 762 E Ft 
3. államigazgatási feladatok 0 Ft. 

 
9. § (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 2 736 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 0 Ft 
3. államigazgatási feladatok 2 251 E F. 
 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2015. 
évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt felada-
tok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 
1. kötelező feladatok 153 237 E Ft 
2. önként vállalt feladatok 0 Ft 
3. államigazgatási feladatok  4 054 E Ft. 
  
 

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi elő-
irányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és 
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. mellékletben foglaltak-
nak megfelelően hagyja jóvá. 

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi 
előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 
és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá. 
 
(3)  A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirány-
zatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és ál-
lamigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá. 
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(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási 
előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá. 

 
11.  §  A Közgyűlés 2015. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek meg-

valósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. tör-
vény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok rész-
letezését a 10. melléklet szerit fogadja el.  

 
12. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adós-

ságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati 
kezességekből fennálló kötelezettsége 2015. évben nem áll fenn és nem kelet-
kezhet.  

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gst. 45. § (1) bekezdése a) 
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 
saját bevételeit és adóságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 
11. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében 
foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatá-
ra 20.000 E Ft.  
 

14. § (1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatá-
si célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vá-
sárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételé-
ről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visz-
szavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.  

 
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat el-
különített költségvetésében a költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó köte-
lezettségvállalásokat esedékességkor teljesítse, a költségvetési maradványt az 
áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszám-
adási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány 
terhére kötelezettséget vállaljon. 
 
(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzati tartalék-
ból 2014. évben elnyert 17.040 E Ft támogatás kérelemben foglalt tartalom sze-
rinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, megtegye a szükséges 
intézkedéseket. 

 
(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának fel-
használására a Hivatal vezetője jogosult. 

 
(5) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal költségvetési 
maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési ma-
radvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően - kötelezettséget vállaljon    
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(6) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító 
szervi támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezett-
ségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak. 

  
15. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, ezen 

belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és 
kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a ki-
adási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások 
között, a kiemelt előirányzatok, valamint a kötelező, önként vállalt és államigaz-
gatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - elő-
irányzat átcsoportosítást hajtson végre. 

   
16. §  A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat  költségvetésében a 2015. évi  

1. általános tartalék előirányzatát   2 000 E Ft-ban 
2. céltartalék előirányzatát 18 747 E Ft-ban 
3. ebből: a működési céltartalék előirányzatát 18 747 E Ft-ban      
állapítja meg 

 
17. §   A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat  

1. 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellélet-
ben foglaltak szerint; 

2. 2015. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített 
előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint; 

3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontás-
ban és összesítve a 14. melléklet szerint; 

4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak 
szerint és a 

5. 2015. évi költségvetési mérlegét rovatrend szerinti tagolásban a 16. mellék-
let szerint 

tudomásul veszi. 
 
18. §   A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában 

foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet 
követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási elő-
irányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormány-
zatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.   

 
2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 
19. §  (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a műkö-

dési célú pénzeszközátvétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartá-
son belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó 
bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költség-
vetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti. 
 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a 
nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézmé-
nyi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel fel-
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használását 5.000 E Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül 
előzetesen engedélyezi.  
 
(3)  A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tol-
na Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési 
szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. 
évi 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában fog-
laltak szerint saját hatáskörben módosíthatja. 

 
(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése 
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészí-
tésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendele-
tét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője ál-
tal végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.  

 
20. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok 

felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jo-
gosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni. 

 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott elő-
irányzatok felhasználásáról a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott 
személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget 
vállalni. 
 

21. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források 
átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladata-
inak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei 
összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi 
előírásokkal. 
 
(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételről 5000 E Ft-ot meghaladó forrás 
esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet kere-
tében dönt. 
 
(3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő 
államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) bekezdés-
ben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.  
 
(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni. 
 
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt fel-
adatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére tör-
ténő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja össz-
hangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségve-
tési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati felada-
tok ellátását nem veszélyezteti.  
 
(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szer-
vezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5000 
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E Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban vagy a költségvetési 
rendelet kertében dönt. 
 
(7) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztar-
táson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – 
a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át. 
 
(8) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás feltétele-
it, célját, az elszámolási kötelezettséget szerződésbe vagy megállapodásba 
kell foglalni. 
 
(9) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet 
sor. 

 
22. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés b) pontjá-

ban foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendel-
kezni. 
 
(2) A Közgyűlés az Ávr.  9. § (1) bekezdésében foglalt gazdálkodási feladatok 
ellátására a Tolna Megyei Önkormányzat, megállapodás alapján a Tolna Me-
gyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat vonatkozásában a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt 
jelöli ki.  
 
(3) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szerve-
zetnek tekinteni. 
 

23. §  (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munka-
vállaló alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve mun-
kabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkor-
mányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 
10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat 
figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani. 

 
(2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illet-
ményalap 38650 Ft. 
 
(3) A Közgyűlés a köztisztviselők cafetéria rendszerének működtetésére, az 
adóterhet is beleértve, évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Ön-
kormányzati Hivatal költségvetésében.  
 
(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes 
rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium 
rovatai terhére a költségvetési évben együttesen 5.000 E Ft összeghatárig vál-
lalható kötelezettség. 

  
(5) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szo-
ciális és kegyeleti keretet 200 E Ft-ban hagyja jóvá.  
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24. §  (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás 

keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2015. évben nem engedé-
lyezi.  
 
(2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási köl-
csönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására a Hivatal részére 
elkülönített számla vezetését engedélyezi 

 
(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 2015. év 
során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési 
bevételét képezi.  

 
25. §  A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások 

teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar Állam-
kincstár javára. 

 
 

3. A gazdálkodás rendje 
 
26. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Me-

gyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése 
és szakmai feladatellátás feltételeinek javítása érdekében a (2) bekezdésben 
foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben 
a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek. 

 
(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdemé-
nyezni  
1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy 
2. inkasszó jogot kell biztosítani, vagy 
3. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerül-

ne sor, vagy  
4. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan 

eszköz beszerezése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pá-
lyázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet 
költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy 

5. a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén a támogatás visz-
szafizetését, annak volumene miatt, csak az irányító szerv pénzügyi hoz-
zájárulásával lehet teljesíteni.  

 
27. §  (1)  Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna 

Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető 
követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg: 
1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - 

behajthatatlannak minősül vagy 
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem 

vezetett eredményre vagy 
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) 

költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják vagy 
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4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele 
tárgyéven belül megtérül vagy 

5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év ) 
alatt kerülhetne sor, amikorra, a követelés reálértéke már jelentősen, leg-
alább 50 %-ban csökkenne vagy 

6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötele-
zettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így kü-
lönösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem ren-
delkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés 
teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, 
a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés 
megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján 
nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősé-
ge fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a 
döntés következtében nem várható vagy 

7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körül-
mény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, 
amely a követelésről való lemondást indokolttá teszi. 

  
(2) A Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hi-
vatalt illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott mó-
don lehet. 
 
(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelés-
ről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költség-
vetési szerv vezetője, a megyei főjegyző írásba foglalt döntéssel mondhat le.  
 
(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi 
és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a megyei főjegyző elő-
terjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes 
körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről 
való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról.  
 
(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.  
 
(6) A Közgyűlés elnöke a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján 
írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíte-
ni kell. 
 
(7) A Hivatal követeléseinek törlését - a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 
egyetértésével - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kez-
deményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésé-
re vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak 
legyenek. 

 
(8) A behajthatatlan követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költ-
ségvetési bevétele esetében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkor-
mányzati Hivatal esetében a megyei főjegyző saját hatáskörében rendelkezik, 
a követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.  
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Készpénzben teljesíthető kiadások 
 

28. §  A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

1. napidíj kifizetése; 
2. egyéb sajátos juttatás kiadása; 
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása; 
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása; 
5. szociális jellegű juttatás kifizetése; 
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj); 
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;  
8. készletbeszerzés; 
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése; 
10.könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése; 
11.egyéb információhordozó beszerzése; 
12.hajtó- és kenőanyag beszerzése; 
13.szakmai anyag beszerzése; 
14.karbantartási anyagok, eszközök beszerzése; 
15.védőital beszerzése; 
16.munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése; 
17.tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500 E Ft értékig; 
18.egyéb anyag és készlet beszerzés;  
19.szállítási szolgáltatási kiadás; 
20.karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele; 
21.kommunikációs szolgáltatás igénybevétele; 
22.postai szolgáltatás igénybevétele; 
23.gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások; 
24.gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parko-

lójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása; 
25.mosodai szolgáltatás igénybevétele;  
26.egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele; 
27.belföldi küldetési kiadás; 
28.külföldi kiküldetési kiadás; 
29.reprezentációs kiadás; 
30.ajándéktárgy beszerzése; 
31.reklám és propaganda kiadás; 
32.szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés; 
33.hatósági díj kiadása; 
34.közjegyzői díj kiadása; 
35.pályázati díj kiadása; 
36.egyéb kisösszegű (nettó 200 E Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele; 
37.egyéb csak utánvéttel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, 

eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele. 
 

Záró rendelkezések 
 
29. §   Ez a rendelet 2015. február 23-án lép hatályba. 
 





1. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti
bev. melt letezés előirányzat
kiadás elő- Kiemelt előirányzatok

irányz. megnevezése E Ft-ban

1. Működési bevételek
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 258 088

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 208 300

1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 208 300
1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 208 300

1.2.1 Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 0

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 49 788

2. Közhatalmi bevételek 0

3. Működési bevételek 1 195

4. Működési célú átvett pénzeszközök 0

Működési költségvetési bevételek összesen: 259 283

2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. 0

2. Felhalmozási bevételek 500
2.1 Felhalmozási bevételek 500

3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 1 650
Ebből:felh.célú visszatér.tám.ölcsönök visszatérülése 1 650
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 2 150
Költségvetési bevételek összesen 261 433
Költségvetési kiadások

1. Működési kiadások
1. Személyi juttatások 134 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 37 268
3. Dologi kiadások 86 099
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
5. Egyéb működési célú kiadások 41 247

5.1 Nemzetközi kötelezettségek 0
5.2 Elvonások befizetések
5.3 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 15 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 5 500
5.4 0
5.5 Általános tartalék 2 000
5.6 Működési célú céltartalék 18 747

Működési költségvetési kiadások össesen: 299 387



1. melléklet a 2/2015.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti
bev. melt letezés előirányzat
kiadás elő- Kiemelt előirányzatok

irányz. megnevezése E Ft-ban
2. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 8 235
2 Felújítások 6 194
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0

3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0
3.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 0
3.3 0
3.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 0

0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 14 429
Költségvetési kiadások összesen: 313 816
Költségvetési bevételek összesen: 261 433

3. Költségvetési  egyenleg (hiány) 52 383

3.1
Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( 
hiány) 40 104

3.2
Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások 
egyenlege (hiány) 12 279
Finanszírozási bevételek

4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
költségvetési maradvány 52 383

4.1 Ebből: Működési célú kv.-i maradvány 40 104
4.2            Felhalmozási célú kv.-i maradvány 12 279

5. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási bevételi előirányzat 0

5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 0
5.1.1            Ebből: Irányítószervi támogatás 0

5,2            felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0
5.2.1            Ebből: Irányítószervi támogatás 0

6. Finanszírozási kiadások 0
6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 0

6.1.1            Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 0
6.2            felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0

6.2.1            Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 0
0 0



2. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. oldal

A Tolna Megyei Önkományzat 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti
bev. melt letezés előirányzat
kiadás elő- Kiemelt előirányzatok

irányz. megnevezése E Ft-ban
1. Működési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 255 837
1.1 Önkormányzatok működési támogatása 208 300

1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 208 300
1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 208 300

1.1.2 Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 0

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 47 537
1.2.1 ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt európai uniós támogatása 33 537
1.2.2 Műk.célú támogatás helyi önk. kv.-i szervtől(ÖH) átadása 14 000

2. Közhatalmi bevételek 0

3. Működési bevételek 109
3.1 Működési bevételek 109

4. Működési célú átvett pénzeszközök 0

Működési költségvetési bevételek összesen: 255 946

2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. 0

2. Felhalmozási bevételek 500
2.1. Felhalmozási bevételek 500

3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 0

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 500
Költségvetési bevételek összesen 256 446
Költségvetési kiadások

1. Működési kiadások
1. Személyi juttatások 48 767
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 13 905
3. Dologi kiadások 54 827
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 Egyéb működési célú kiadások 27 247

5.1 Nemzetközi kötelezettségek
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 1 000

5.2.1 Helyi önkormányzatok műk. támogatása 500
5.2.2 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 500

5.3 Működési célú támogatás áht-n kívülre 5 500
5.3.1 Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv. 500
5.3.2 Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám. 500
5.3.3 Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása 2 000
5.3.4 Civil szervezetek támogatása 1 500
5.3.5 Alapítványok támogatása 1 000

5.4 Általános tartalék 2 000
5.5 Működési célú céltartalék 18 747

Ebből: megyei területrendezési terv aktualizálása saját forrás 2 000
Ebből:állami támogatás elszámolási tartalék 16 747

Működési költségvetési kiadások össesen: 144 746



2. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
2. oldal

A Tolna Megyei Önkományzat 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti
bev. melt letezés előirányzat
kiadás elő- Kiemelt előirányzatok

irányz. megnevezése E Ft-ban
2. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 5 585
1.1 Immateriális javak beszerzése 142
1.2 Informatikai eszközök beszerzése 1 393
1.3 Egyéb tárgyi eszkö beszerzése 500
1.4 Részesedések 3 000
1.5 Beruházás általános forgalmi adója 550

2. Felújítások 6 194
2.1 DDRFÜ vagyonkezelésbe vett iroda felújítása 2 362
2.2 Önk. irodaház felújítása 2 515
2.3 Felújítási célú áfa 1 317

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás
3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 11 779
Költségvetési kiadások összesen: 156 525
Költségvetési bevételek összesen: 256 446

3. Költségvetési egyenleg (többlet) -99 921

3.1
Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( 
többlet) -111 200

3.2
Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások 
egyenlege (hiány) 11 279

4. Finanszírozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
költségvetési maradvány 26 883

4.1 Ebből: Működési célú  kv.-i maradvány 15 604
4.2            Felhalmozási célú .kv.-i maradvány 11 279

5. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási bevétel 0

5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel

5.2           Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

6. Finanszírozási kiadások 126 804
6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 126 804

6.1.1            Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 126 804
6.2            felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0

6.2.1            Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás



3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti
bev. melt letezés előirányzat
kiadás elő- Kiemelt előirányzatok

irányz. megnevezése E Ft-ban
1. Működési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 251
1.1 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről 2 251

1.1.1 Nemzeti Választási Iroda helyi önk.választás támogatása 2 251
2. Közhatalmi bevételek 0

3. Működési bevételek 1 086
3.1 Működési bevételek 1 086

4. Működési célú átvett pénzeszközök 0

Működési költségvetési bevételek összesen: 3 337

2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

1.1 Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 0

2.1. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 1 650
3.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3,2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. 1 650

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 1 650
Költségvetési bevételek összesen 4 987
Költségvetési kiadások

1. Működési kiadások
1. Személyi juttatások 86 006
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 23 363
3. Dologi kiadások 31 272
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások 14 000

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 14 000
5.2 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési költségvetési kiadások össesen: 154 641



3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti
bev. melt letezés előirányzat
kiadás elő- Kiemelt előirányzatok

irányz. megnevezése E Ft-ban
2. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 2 650
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0

3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
3.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2 650
Költségvetési kiadások összesen: 157 291
Költségvetési bevételek összesen: 4 987

3. Költségvetési egyenleg (hiány) 152 304

3.1
Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( 
hiány) 151 304

3.2
Ebből:felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások 
egyenlege (hiány) 1 000

4. Finanszírozási bevételi előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
költségvetési maradvány 25 500

4.1 Ebből: Működési célú kv.-i maradvány 24 500
4.2            Felhalmozási célú.kv.-i maradvány 1 000

5. Irányítószerv támogatása
126 804

5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 126 804
5.1.1            Ebből: Irányítószervi támogatás 126 804

5,2            felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0
5.2.1            Ebből: Irányítószervi támogatás

6. Finanszírozási kiadások 0
6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás

6.2            felhalmozási célú finanszírozási kiadás



4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Feladat megnevezése Költség- Fin.bev. Fin.bev.
Elő- Kor- vetési Költségv. Költségv.

irány- mányza- Helyi önk. Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv.
zat/ ti funk- műk. támogat. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze-

Telje- ciók ált.tám. és kieg. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen
sítés támogat. ÁHT-n összesen összesen

belülr. Műk.cél Felh.cél

1. Eredeti Kötelező feladat összesen 208 300 0 47 537 0 1 195 0 257 032 0 500 1 650 2 150 259 182 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Eredeti Önként vállalt feladat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Eredeti Államigazgatási feladat 0 0 2 251 0 0 0 2 251 0 0 0 0 2 251 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti Feladatok összesen: 208 300 0 49 788 0 1 195 0 259 283 0 500 1 650 2 150 261 433 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási költségvetési bevételek
feladatonként

Sor-
szám

Működési költségvetési bevételek
feladatonként

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként



1. oldal 5. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban
Feladat megnevezése Költség- Fin.bev. Fin.bev.

Elő- vetési Költségv. Költségv.
irány- Helyi önk. Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv.
zat/ műk. támogat. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze-

Telje- ált.tám. és kieg. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen
sítés támogat. ÁHT-n összesen összesen

belülr. Műk.cél Felh.cél

1. Kötelező feladatok
1.1 Eredeti 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. 208 300 22 772 109 231 181 500 500 231 681

Mód.ei. jogalkotó és általános igazga- 0 0 0
Teljesítés tási tevékenysége 0 0 0

1.2 Eredeti 011140 Országos és helyi nemzetiségi 0 0 0
Mód.ei. önkormányzatok igazgatási 0 0 0
Teljesítés tevékenysége 0 0 0

1.3 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 24 765 24 765 0 24 765
Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt) 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.4 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 0 0 0
Mód.ei. (Megyei önk. tartalék felh.) 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.5 Eredeti 081021 Sportszövetségek és szab.test. 0 0 0
Mód.ei. működésének támogatása 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.6 Eredeti 081043 Iskolai, diáksport- tevékenység 0 0 0
Mód.ei. és támogatása 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.7 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.8 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.9 Eredeti Egyéb feladatok 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

Eredeti Kötelező feladatok összesen 208 300 0 47 537 0 109 0 255 946 0 500 0 500 256 446 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Sor- Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek
szám feladatonként feladatonként



2. oldal 5. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban
Feladat megnevezése Költség- Fin.bev. Fin.bev.

Elő- vetési Költségv. Költségv.
irány- Helyi önk. Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv.
zat/ műk. támogat. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze-

Telje- ált.tám. és kieg. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen
sítés támogat. ÁHT-n összesen összesen

belülr. Műk.cél Felh.cél
2. Önként vállalt feladatok

2.1 Eredeti 082091 Közművelődés-közösségi és 0 0 0
Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

2.2 Eredeti 082092 Közművelődés-hagyományos 0 0 0
Mód.ei. közösségi kulturális értékek 0 0 0
Teljesítés gondozása 0 0 0

2.3 Eredeti 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellá- 0 0 0
Mód.ei. tása és támogatása 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

2.4 Eredeti 084031 Civil szervezetek működési 0 0 0
Mód.ei. támogatása 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

2.5 Eredeti Egyéb feladatok 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Államigazgatási feladat
3.1 Eredeti 0 0 0

Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

3.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Államigazgatási feladat össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összesen 208 300 0 47 537 0 109 0 255 946 0 500 0 500 256 446 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sor- Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

szám feladatonként feladatonként



1. oldal 6. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban
Feladat megnevezése Költség- Fin.bev. Fin.bev.

Elő- vetési Költségv. Költségv.
irány- Helyi önk. Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv.
zat/ műk. támogat. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze-

Telje- ált.tám. és kieg. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen
sítés támogat. ÁHT-n összesen összesen

belülr. Műk.cél Felh.cél

1. Kötelező feladatok
1.1 Eredeti 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. 1 086 1 086 1 650 1 650 2 736

Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási 0 0 0
Teljesítés tevékenysége 0 0 0

1.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Kötelező feladatok összesen 0 0 0 0 1 086 0 1 086 0 0 1 650 1 650 2 736 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Önként vállalt feladatok
2.1 Eredeti 016010 Országgyűlése, önkormányzati 0 0 0

Mód.ei. és európa parlamenti képviselő- 0 0 0
Teljesítés választ.kapcs.tev. 0 0 0

2.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Államigazgatási feladat
3.1 Eredeti 016010 Országgyűlése, önkormányzati 2 251 2 251 0 2 251

Mód.ei. és európa parlamenti képviselő- 0 0 0
Teljesítés választ.kapcs.tev. 0 0 0

3.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Államigazgatási feladat összesen 0 0 2 251 0 0 0 2 251 0 0 0 0 2 251 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: 0 0 2 251 0 1 086 0 3 337 0 0 1 650 1 650 4 987 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szám feladatonként feladatonként
Sor- Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként 



1. oldal 7. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban
Kormány- Feladat megnevezése Költség-

Elő- zati vetési
irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadá-
zat/ számje- juttatások terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i sok

Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás össze-
sítés összesen összesen sen

Önkormányzat nettósított költségvetése
1. Eredeti Kötelező feladat összesen 131 123 36 356 85 845 14 000 23 247 20 247 290 571 8 235 6 194 0 14 429 305 000

Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Eredeti Önként vállalt feladat összesen 400 108 254 0 4 000 500 4 762 0 0 0 0 4 762
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Eredeti Államigazgatási feladat összesen 3 250 804 0 0 0 0 4 054 0 0 0 0 4 054
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti Feladatok összesen: 134 773 37 268 86 099 14 000 27 247 20 747 299 387 8 235 6 194 0 14 429 313 816
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként 

Felhalmozási költségvetési kiadások 
feladatonként

Sor-
szám

Működési költségvetési kiadások
feladatonként



1. oldal 8. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban
Kormány- Feladat megnevezése Költség-

Elő- zati vetési
irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadá-
zat/ számje- juttatás terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i sok

Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás össze-
sítés összesen összesen sen

1. Kötelező feladatok
1.1 Eredeti 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. 48 367 13 797 22 205 20 247 20 247 104 616 500 500 105 116

Mód.ei. jogalkotó és általános igazga- 0 0 0
Teljesítés tási tevékenysége 0 0 0

1.2 Eredeti 011140 Országos és helyi nemzetiségi 547 500 1 047 0 1 047
Mód.ei. önkormányzatok igazgatási 0 0 0
Teljesítés tevékenysége 0 0 0

1.3 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 24 765 24 765 0 24 765
Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt) 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.4 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 7 056 7 056 2 085 6 194 8 279 15 335
Mód.ei. (Megyei önk. tartalék felh.) 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.5 Eredeti 041140 Területfejlesztés igazgatása 0 3 000 3 000 3 000
Mód.ei. Egyéb területfejlesztési feladat 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.6 Eredeti 081021 Sportszövetségek és szab.test. 2 000 2 000 0 2 000
Mód.ei. működésének támogatása 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.7 Eredeti 081043 Iskolai, diáksport- tevékenység 500 500 0 500
Mód.ei. és támogatása 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.8 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

1.9 Eredeti Egyéb feladatok 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Kötelező feladatok összesen 48 367 13 797 54 573 0 23 247 20 247 139 984 5 585 6 194 0 11 779 151 763
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 1.)

Sor- Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások 
szám feladatonként feladatonként



2. oldal 8. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban
Kormány- Feladat megnevezése Költség-

Elő- zati vetési
irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadá-
zat/ számje- juttatás terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i sok

Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás össze-
sítés összesen összesen sen

2. Önként vállalt feladatok
2.1 Eredeti 082091 Közművelődés-közösségi és 400 108 254 1 000 500 1 762 0 1 762

Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

2.2 Eredeti 082092 Közművelődés-hagyományos 0 0 0
Mód.ei. közösségi kulturális értékek 0 0 0
Teljesítés gondozása 0 0 0

2.3 Eredeti 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellá- 500 500 0 500
Mód.ei. tása és támogatása 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

2.4 Eredeti 084031 Civil szervezetek működési 2 500 2 500 0 2 500
Mód.ei. támogatása 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

2.5 Eredeti Egyéb feladatok 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Önként vállalt feladatok összesen 400 108 254 0 4 000 500 4 762 0 0 0 0 4 762
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Államigazgatási feladatok
3.1 Eredeti 0 0 0

Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

3.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Államigazgatási feladatok ö. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összesen 48 767 13 905 54 827 0 27 247 20 747 144 746 5 585 6 194 0 11 779 156 525
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 1.)

Sor- Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások 
szám feladatonként feladatonként



1. oldal 9. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban
Kormány- Feladat megnevezése Költség-

Elő- zati vetési
irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadá-
zat/ számje- juttatás terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i sok

Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás össze-
sítés összesen összesen sen

1. Kötelező feladatok
1.1 Eredeti 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. 82 756 22 559 31 272 14 000 150 587 2 650 2 650 153 237

Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási 0 0 0
Teljesítés tevékenysége 0 0 0

1.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Kötelező feladatok összesen 82 756 22 559 31 272 14 000 0 0 150 587 2 650 0 0 2 650 153 237
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Önként vállalt feladatok
2.1 Eredeti 0 0 0

Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0

2.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Államigazgatási feladatok
3.1 Eredeti 016010 Országgyűlése, önkormányzati 3 250 804 4 054 0 4 054

Mód.ei. és európa parlamenti képviselő- 0 0 0
Teljesítés választ.kapcs.tev. 0 0 0

3.2 Eredeti 0 0 0
Mód.ei. 0 0 0
Teljesítés 0 0 0
Eredeti Államigazgatási feladatok összesen:3 250 804 0 0 0 0 4 054 0 0 0 0 4 054
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: 86 006 23 363 31 272 14 000 0 0 154 641 2 650 0 0 2 650 157 291
Mód.ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként 1.)

Sor- Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások 
feladatonkéntszám feladatonként



10. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok

a) A fejlesztési cél: -

b) Az önkormányzat számára
tv.-ben meghatározott azon -
feladat, amelyre a fejlesztés
irányul

c) A fejlesztéssel étrejövő kapacitás -

d) A fejlesztés bruttó forrásigénye -

e) Az ügylet egybeszámított értéke -

f) A tárgyévi saját bevétel összege 0 Ft

g) A tárgyévet megelőző években
keletkezett ügyletből eredő 0 Ft
fizetési kötelezettség

h) Az ügylet típusa -
Az ügylet futamideje -
Az  ügylet devizaneme -
Adósságállomány keletk. ütemezése -
Az ügyletből eredő 
évenkénti fizetési kötelezettség -

i) A működtetés kiadásai bevételei 5 évre -

j) Az önkormányzat szállítói tartozásai
30 napon belül lejárt
30 napon túl lejárt
60 napon túl lejárt

 szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról



11. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Ezer Forintban
Sor- Tárgyév

Megnevezés szám (2015.) Összesen

1. évben 2. évben 3. évben

4. és azt 
követő 
években

Helyi adókból és települési adókból származó 
bevétel 01 0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 
és hasznosításából származó bevétel

02 0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

03 0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág 
értékesítéséből származó bevétel 04 0
Részvények, részesedések értékesítéséből 
származó bevétel 05 0
Vállalat értékesítésből, privatizációból 
származó bevétel 06 0
Bírság-,pótlék- és díjbevétel 07 0
Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 08 0
Saját bevételek: 09 0 0 0 0 0 0
Saját bevételek 50 %-a 10 0 0 0 0 0 0
Tárgyévet megelőző években keletkezett 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

11 0 0 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 13 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forg.hoz. 14 0
Váltó kibocsátása 15 0
Pénzügyi lízing 16 0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, 
részletfizetés 17 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvételi szerződés 18 0
Kezességvállalásból illetve 
garanciavállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 19 0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

20 0 0 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 22 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala 23 0
Váltó kibocsátása 24 0
Pénzügyi lízing 25 0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, 
részletfizetés 26 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvételi szerződés 27 0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból 
eredő fizetési kötelezettség 28 0
Fizetési kötelezettség összesen 29 0 0 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel 30 0 0 0 0 0 0

Saját bevétel és adósságot keletkeztető

kötelezettség a tárgyávet követő
ügyletekből eredő fizetési

A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei



1. oldal 12. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban
Bevételek 2013. évi 2014. évi 2014. évi 2015. évi Változás Kiadások 2013. évi 2014. évi 2014. évi 2015. évi Változás 

tényl. eredeti várható eredeti a 2014. évi tényl. eredeti várható eredeti a 2014. évi
telj. előir. telje- előir. tervhez telj. előir. telje- előir. tervhez

sítés visz sítés visz
Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások
1. Működési bevételek 1.Működési kiadások
Működési célú támogat. államház. belülről Személyi juttatások 111 526 141 643 140 412 134 773 -6 870
Helyi önk. működésének általános támogat. 208 300 208 300 208 300 208 300 0 Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó 29 440 40 038 38 607 37 268 -2 770

0 Dologi kiadások 46 186 110 644 72 897 86 099 -24 545

Működési célú támogatások és kieg. tám. 17 260 17 448 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b. 700 0
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr. 70 167 64 981 67 396 49 788 -15 193 Egyéb működési célú kiadások
Műk.célú támogatások áht.-n belülről 295 727 273 281 293 844 258 088 -15 193 Nemzetközi kötelezettségek 1 586 1 068 -1 586

Elvonások, befizetések 49 798
Visszatérítendő támogatás ny.áht-n bel. 700
Működési célú támogatás államházt. belülre 29 774 14 667 27 939 15 000 333

Közhatalmi bevételek Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre 7 670 9 500 9 140 5 500 -4 000
Működési bevételek 624 2 802 442 1 195 -1 607 Általános tartalék 6 407 2 000 -4 407
Működési célú átvétt pénzeszközök Működési céltartalék 18 747 18 747

Egyéb működési célú kiadások összesen 37 444 32 160 88 645 41 247 9 087

1.Működési költségvetési bevételek 296 351 276 083 294 286 259 283 -16 800 1.Működési költségvetési kiadások 224 596 324 485 340 561 299 387 -25 098

2.Felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatások állam- Beruházások 8 337 21 841 24 364 8 235 -13 606
háztartáson belülről 7 215 642 997 -642 Felújítások 0 1 270 2 933 6 194 4 924
Felhalmozási bevételek 504 1 000 2 294 500 -500 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 716 2 500 1 643 1 650 -850 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre 6 505 0

Felhalmozési célú támogatás áht.-n kívülre
Egyéb felhalmozási  célú kiadások összesen 6 505 0 0 0 0

2.Felhalmozási költségvetési bevételek 10 435 4 142 4 934 2 150 -1 992 2.Felhalmozási költségvetési kiadások 14 842 23 111 27 297 14 429 -8 682

 A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként



2. oldal 12. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban
Bevételek 2013. évi 2014. évi 2014. évi 2015. évi Változás Kiadások 2013. évi 2014. évi 2014. évi 2015. évi Változás 

tényl. eredeti várható eredeti a 2014. évi tényl. eredeti várható eredeti a 2014. évi
telj. előir. telje- előir. tervhez telj. előir. telje- előir. tervhez

sítés visz sítés visz

Költségvetési bevételek 306 786 280 225 299 220 261 433 -18 792 Költségvetési kiadások 239 438 347 596 367 858 313 816 -33 780
Költségvetési egyenleg (többlet) -67 348
Költségvetési egyenleg( hiány) 67 371 68 638 52 383 -14 988
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege -71 755 48 402 46 275 40 104 -8 298
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege 4 407 18 969 22 363 12 279 -6 690
Költségvetési hiány belső finanszí-
rozására szolgáló költségvetési maradvány
1. Működési célú költségvetési maradvány 28 921 48 402 97 685 40 104 -8 298
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány 6 830 18 969 24 689 12 279 -6 690

 Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány 35 751 67 371 122 374 52 383 -14 988
Költségvetési hiány külső 
finanszírozására szolgáló Finanszírozási kiadások
finanszírozási bevétel

Belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0
Finanszírozási bevétel összesen 35 751 67 371 122 374 52 383 -14 988 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0
Bevételi főösszeg 342 537 347 596 421 594 313 816 -33 780 Kiadási főösszeg 239 438 347 596 367 858 313 816 -33 780
Hiány finanszírozása egyenlege -103 099 0 -53 736 0 0



1. oldal 13.  melléklet a 2/2015.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen
Bevételek
Tolna Megyei Önk.
KV. maradvány 52 383 52 383
Megyei önk. műk.tám 24 996 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 208 300
Műk. célú kieg.támogatás 0

0
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel. 30 248 14 000 3 289 47 537
Közhatalmi bevétel 0
Működési bevételek 109 109
Működési c.átvett pénzeszköz 0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. 0
Felhalmozási bevétel 50 100 350 500
Felhalm.célú átvett p. 0

0
0

Bevételek összesen: 55 244 16 714 16 664 16 664 30 664 16 764 16 664 16 664 16 664 16 664 16 664 20 412 256 446
TMÖ. Hivatal bevételei 0
Nyitó pénzk(Pénzm.)
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel. 2 251 2 251
Közhatalmi bevétel 0
Működési bevételek 297 25 25 25 25 25 25 25 25 25 564 1 086
Működési célú átvett p. 0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. 0
Felhalmozási bevétel 0

0
Felhalm.célú átvett p. 350 350 350 350 250 1 650

0

Hivatal bevételei összesen 2 601 297 25 375 25 25 375 25 25 375 25 814 4 987
Bevételek összesen: 57 845 17 011 16 689 17 039 30 689 16 789 17 039 16 689 16 689 17 039 16 689 21 226 261 433

Előirányzat-felhasználási terv 2015. év



2. oldal 13.  melléklet a 2/2015.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen
Kiadások
TMÖ kiadásai
Személyi juttatások 3 743 4 143 3 943 3 543 3 543 3 543 3 543 3 543 5 143 3 543 3 543 6 994 48 767
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a 1 597 1 132 1 057 1 057 957 957 957 957 957 1 389 1 057 1 831 13 905
Dologi kiadások 26 265 2 830 8 900 1 900 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 2 332 54 827
Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
Nemzetk. kötelezetts. 0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel. 100 100 500 100 100 100 1 000
Működési c. tám. áht.-n kívülre 400 300 300 300 300 400 2 500 400 400 200 5 500
Általános tartalék 2 000 2 000
Műk. c. céltartalék 18 747 18 747
Beruházások 2 000 3 085 500 5 585
Felújítások 3 000 3 194 6 194
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. 0
Felhalm.c.pénze.átad. 0

0
0

TM.Önk. kiadásai összesen 31 605 13 605 20 579 7 300 6 700 6 700 6 700 6 300 10 400 7 132 6 800 32 704 156 525
TMÖH kiadásai 0
Személyi juttatások 5 708 10 058 6 808 8 968 6 808 6 808 6 808 6 808 6 808 6 808 6 808 6 808 86 006
Munkaadót terh. jár.szoc.hj. 1 541 1 838 2 642 1 838 3 278 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 1 198 23 363
Dologi kiadások 2 316 2 416 2 816 2 516 2 516 2 816 2 316 2 316 2 816 2 516 2 516 3 396 31 272
Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel. 14 000 14 000
Működési c. tám. áht-n kívülre 0

0
Beruházások 100 100 100 100 100 100 400 1 650 2 650
Felújítások 0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. 0
Felhalm.c.pénze.átad. 0

0
0

TMÖH kiadásai össz. 9 565 14 312 12 366 13 422 26 702 11 562 10 962 10 962 11 562 11 262 11 562 13 052 157 291

Kiadások összesen: 41 170 27 917 32 945 20 722 33 402 18 262 17 662 17 262 21 962 18 394 18 362 45 756 313 816
Egyenleg 16 675 -10 906 -16 256 -3 683 -2 713 -1 473 -623 -573 -5 273 -1 355 -1 673 -24 530 -52 383
Egyenleg pénzm.figy.v 69 058 58 152 41 896 38 213 35 500 34 027 33 404 32 831 27 558 26 203 24 530 0 0



1. oldal 14. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések Kötelezett-
megnevezése ségek 2015. 2016. 2017.

összesen évet évet évet
terhelő terhelő terhelő

Tolna Megyei Önkormányzat
Személyi juttatások(illetmény, tiszteletd. költségtérítés) 119 629 944 39 876 648 39 876 648 39 876 648
Rendszeres juttatások járuléka 30 448 425 10 149 475 10 149 475 10 149 475
Külső bizottsági tagok tiszteletdíja 4 320 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000
Külső bizottsági szoc.hozzájárulási adója 1 049 760 349 920 349 920 349 920
2014. évről áthúzódó kötelezettség
KAPOS-FAKTOR KFT. 12 382 500 12 382 500
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 12 382 500 12 382 500
2015. vagy azt követő évre vállalt egyéb kötelezettség
Bodrogi István velúr oklevél mappa készítése 228 600 228 600
TARR Kft. KábelTv, internet, fix IP cím (TMCNÖ) 343 440 114 480 114 480 114 480
Grupama Garancia Biztosító kötelező biztosítás 111 384 111 384
Magyar Telekom Nyrt.(mobil internet) 275 544 275 544
AEGON Magyarország Zrt. Vagyonbiztosítás 194 652 64 884 64 884 64 884
Generali-Providencia Biztosító Flotta CASCO 610 138 610 138
Whizz-Kid Kft. Tamási Weboldal karbantarás 457 200 152 400 152 400 152 400
Dr. Printz és Társa Nemz.Könyvvizsgáló Kft. 317 500 317 500
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. bérleti díj 30 510 30 510
E-Szoftverfejlesztő Kft. EPER integrált könyvv.szoftv. 914 400 304 800 304 800 304 800
TOLNATÁJ Műsorszolgáltató Kft. 14 400 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000
Tolna Megyei Kormányhivatal (Vármegyeháza igénybevétele) 508 000 254 000 254 000

0
Önkormányzat több évre vállalt kötelezettsége 198 604 497 83 845 283 57 506 607 57 252 607

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések
alakulásáról és  a döntések hatásáról



2. oldal 14. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettségvállalások, döntések Kötelezett-
megnevezése ségek 2015. 2016. 2017.

összesen évet évet évet
terhelő terhelő terhelő

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

További évekre vállalt kötelezettség
F & F Kft. Szekszárd takarítás 462 057 462 057
KVANTUM KFT.Szekszárd sms szolgáltatás 18 288 6 096 6 096 6 096
MOL Nyrt. üzemanyag vásárlás 14 500 860 4 833 620 4 833 620 4 833 620
Magyar Posta Zrt. postai szolgáltatás 1 521 870 507 290 507 290 507 290
Tarr Krt. KábelTv, internet, Fix IP cím 178 656 178 656
Magyar Telelkom Nyrt. mobiltelefon szolgáltatás 6 211 980 2 070 660 2 070 660 2 070 660
BJ-COMP Számítástechn. Kft. Webszerver üzemeltetése 914 400 304 800 304 800 304 800
Invitel Távközlési Zrt. internet, szerver elhelyezés 1 542 420 514 140 514 140 514 140
Ecosoft -Go Bt. Budapest ügyviteli szoftver üzemelt. 914 400 304 800 304 800 304 800
ALISCA COMP KFT belsőellenőrzés 57 150 57 150
 Alt_For4W Ltd. szoftver karbantartás 240 000 80 000 80 000 80 000
TM Balassa János Kórház foglalkozáseü.ellátás 302 400 100 800 100 800 100 800
GIRO Rt. 280 035 93 345 93 345 93 345
KATAwin Bt. ingatéankataszter szoftver haszn.díja 36 816 36 816
TM. Kormányhivatal üzemeltetési költség 11 087 100 3 695 700 3 695 700 3 695 700
Foglalkoztatottak rendszeres illetménye 208 558 500 68 003 700 68 144 400 72 410 400
Rendszeres illetmény szoc.hozzájár.adója 56 311 000 18 361 000 18 399 000 19 551 000

0
0

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen 303 137 932 99 610 630 99 054 651 104 472 651
0
0
0
0

Összesen: 501 742 429 183 455 913 156 561 258 161 725 258

Több éves kihatású döntések összes: 501 742 429 183 455 913 156 561 258 161 725 258



15. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Összeg
E Ft-ban

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének
    méltányossági alapon történő elengedésének összege 0

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
    nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,
   mentesség összege (adónemenként) 0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó 
    bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének
    összege 0

A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2015. évi terv



1. oldal 16. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Adatok: Ezer Ft-ban
Tolna Tolna M. Önkor-

ROVATOK ROVATOK  MEGNEVEZÉSE Megyei Önkorm. mányzat
SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. Hivatal nettósított

előirányzata
K 1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

K 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 73446 73446
K 1102 Normatív jutalmak 2000 2000
K 1103 Céljuttatás, projektprémium 0

K 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat 0
K 1105 Végkielégítés 0
K 1106 Jubileumi jutalom 0
K 1107 Béren kívüli juttatások 3148 3148
K 1108 Ruházati költségtérítés 0
K 1109 Közlekedési költségtérítés 1627 1627
K 1110 Egyéb költségtérítések 950 950
K 1111 Lakhatási támogatások 0
K 1112 Szociális támogatások 600 600
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1900 1900

11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 83671 83671

K 121 Választott tisztségviselők juttatásai 40671 40671

K 122
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 
foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1400 100 1500

K 123 Egyéb külső személyi juttatások 6696 2235 8931
K 12. Külső személyi juttatások 48767 2335 51102
K 1. Személyi juttatások 48767 86006 134773

K 2.
Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 13905 23363 37268

Ebből: szociális hozzájárulási adó 12500 21417 33917
rehabiliációs hozzájárulás 0
korkedvezmény-biztosítási járulék 2 2
egészsgügyi hozájárulás 865 977 1842
táppénz hozzájárulás 100 100
a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár. 0
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 540 867 1407

K 3. Dologi kiadások

K 311 Szakmai anyagok beszerzése 293 478 771
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 724 7536 8260
K 313 Árubeszerzés 0
K 31 Készletbeszerzés 1017 8014 9031

K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 468 1893 2361
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 317 1735 2052
K 32 Kommunikációs szolgáltatások 785 3628 4413

K 331 Közüzemi díjak 0
K 332 Vásárolt élelmezés 0
K 333 Bérleti és lízing díjak 303 303
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1050 1327 2377
K 335 Közvetített szolgáltatások 0
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 69 20 89
K 337 Egyéb szolgáltatások 33123 11431 44554
K 33 Szolgáltatási kiadások 34545 12778 47323

K 341 Kiküldetések kiadásai 200 160 360
K 342 Reklám- és propagandakiadások 5600 100 5700
K 34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5800 260 6060

K 351 Működési célú előzetesen felszámított áfa 10398 6087 16485
K 352 Fizetendő áfa 0
K 353 Kamatkiadások 0
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 5 5 10
K 355 Egyéb dologi kiadások 2277 500 2777
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 12680 6592 19272
K 3. Dologi kiadások 54827 31272 86099

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben
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K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0

K 501 Nemzetközi kötelezettségek 0

K 5021 A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad. 0
K 5022 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.
K 5023 Egyéb elvonások befizetések

K 503
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó 
kifizetés ÁHT-n belülre 0

K 504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása ÁHTn belülre 0

K 505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztése ÁHTn belülre 0

K 506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
belülre 1000 14000 15000

K 507
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó 
kifizetés ÁHT-n kívülre 0

K 508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása ÁHTn kívülre 0

K 509 Árkiegészítések, ártámogatások 0
K 510 Kamattámogatások 0

K 512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre 5500 5500

K 513 Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti 20747 20747
K 5. Egyéb működési célú kiadások 27247 14000 41247

Működési kiadások összesen: 144746 154641 299387
K 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 142 200 342
K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0
K 63 Infrmatikai eszközök beszerzése 1393 681 2074
K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 500 1205 1705
K 65 Részesedések beszerzése 3000 3000

K 66 Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások 0
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 550 564 1114
K 6. Beruházások 5585 2650 8235

K 71 Ingatlanok felújítása 4877 4877
K 72 Informatikai eszközök felújítása 0
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0
K 74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1317 1317
K 7. Felújítások 6194 0 6194

K 81
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n 
belülre 0

K 82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök nyújtása áht-n belülre 0

K 83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök törlesztése áht-n belülre 0

K 84
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 
(végleges) 0

K 85
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n 
kívülre 0

K 86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 0

K 87 Lakástámogatás 0

K 89
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. 
célú végleges) 0

K 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0
Felhalmozási kiadások összesen: 11779 2650 14429
Költségvetési kiadások összesen: 156525 157291 313816

K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 0
K 911 911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre 0
K 9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak 0

K 9112
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi 
vállalkozásnak 0

K 9113 Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll. 0
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K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0
K 9121 Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása 0
K 9122 Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása 0
K 9123 Kincstárjegyek beváltása 0
K 9124 Éven belüli lej.értékpapírok beváltása 0
K 9125 Belföldi kötvények beváltása
K 9126 Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása

K 913
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 
78. § (4)(5) szerinti 0

K 914
Államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti 0

K 915
Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § 
(1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám. 126804 0

K 916 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 0
K 917 Pénzügyi lízing kiadásai 0

K 918

Központi költségvetés sajátos finanszírozási 
kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi 
műveletek 0

K 919 Tulajdonosi kölcsönök
K 92. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
K 921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0
K 922 Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása 0
K 923 Külf.értékpapírok bevátása 0

K 924 Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz. 0
K 925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek
K 93. Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek 0
K 94. Váltó kiadások
K 9. Finanszírozási kiadások 126804 0 0

Összesen: 283329 157291 313816
BEVÉTELEK

B 1-7. Költségvetési bevételek

B 111
Helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása 208300 208300

B 112
Települési önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása 0

B 113
Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, 
gyermekétkezt. feladatainak tágatása 0

B 114
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása 0

B 115
Működési célú költségvetési támogatások és  és 
kiegészítő támogatások 0

B 116 Elszámolásból származó bevételek
B 11. Önkormányzatok működési támogatásai 208300 0 208300
B 12. Elvonások és befizetések bevételei 0

B 13.
Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó 
megtérülések áhtn belülről 0

B 14.
Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése áht-n belülről 0

B 15.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igéybevétele áht-n belülről 0

B 16. Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről 47537 2251 49788

B 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 255837 2251 258088
B 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0

B 22.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 
származó megtérülések áht-n belülről 0

B 23.
Felhalmozási cél visszatéritendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 0

B 24.
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök igénybevétee áht-n  belülről 0

B 25.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n 
belülrő 0

B 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0
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B 3. Közhatalmi bevételek
B 31. Jövedelemadók
B 311 Magánszemélyek jövedelemadói
B 312 Társaságok jövedelemadói
B 32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok
B 33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
B 34. Vagyoni típusú adók
B 35. Termékek és szolgáltatások adói
B 36. Egyéb közhatalmi bevételek
B 3. Közhatalmi bevételek 0 0 0

B 401 Készletértékesítés ellenértéke 0
B 402 Szolgáltaások ellenértéke 576 576
B 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0
B 404 Tulajdonosi bevételek 0
B 405 Ellátási díjak 0
B 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítése 0
B 408 Kamatbevételek 9 10 19
B 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés
B 411 Egyéb működési bevétel 100 500 600
B 4. Működési bevételek 109 1086 1195

B 51. Immateriális javak értékesítése 0
B 52. Ingatlanok értékesítése 0
B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 500 500
B 54. Részesedések értékesítése 0

B 55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0
B 5. Felhalmozási bevételek 500 0 500

B 61.
Működési célú garancia- és kezességvállalából 
származó megtérülések áht-n kívülről 0

B 62.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az EU-tól 0

B 63.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől 0

B 64.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

B 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
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B 71.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 
származó megtérülések áht-n kívülről 0

B 72.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése az EU-tól 0

73.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-
től 0

B 74.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 1650 1650

B 75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B 7. Felalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1650 1650

Működési költségvetési bevételek 255946 3337 259283
Felhalmozási költségvetési bevételek 500 1650 2150
Költségvetési bevételek 256446 4987 261433

B 8. Finanszírozási bevételek
B 81. Belföldi finanszírozás bevételei 0
B 811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0
B 8111 Hosszú lejárat hitelek, köcsnök felvétele pü.váll.-tól 0

B 8112
Likvidástási célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 
vállalkozástól 0

B 8113
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. 
vállalkozástól 0

B 812. Belföldi értékpapírok bevételei 0

B 8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 
értékeítése 0

B 8122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0

B 8123
Befekteési célú beföldi értékpapírok beváltása, 
értékesítése 0

B 8124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0
B 813. Maradvány igénybevétele 0

B 8131 Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele 26883 25500 52383
Ebből: működési célú maradv.igv. 15604 24500 40104
Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel 11279 1000 12279

B 8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0

B 814. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0
áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések 
beérkezését 0

B 815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
B 816. Központi irányító szervi támogatás 126804 0

Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás 
beérkezése 0

B 817. Lekötött betétek megszüntetése 0

B 818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0
áht 73. § (1) ba-be) pontjai 0

B 819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
B 82. Külföldi finanszírozás bevételei 0

B 821.
Forgatási célú külföldi értékpapírok 
beváltása,értékesítése 0

B 822.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 
értékesítése 0

B 823. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0

B 824.
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és 
nemzetközi szervezetektől 0

B. 825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B 83.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 
ügyl.bevételei 0

B. 84. Váltóbevételek
B 8. Finanszírozási bevételek 26883 152304 52383

Összesen: 283329 157291 313816
Egyenleg működési költségvetés 0 0 0
Egyenleg felhalmozási költségvetés 0 0 0
Egyenleg költségvetés összesen 0 0 0
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Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK
KIADÁSOK 2016. év 2017. év 2018. év
CSOPORTJAINAK
MEGNEVEZÉSE

1. BEVÉTELEK
2. Működési költségvetés
3. Működési célú támogatás áht.n belülről 208 300 208 300 208 300
4. Közhatalmi bevételek
5. Működési bevételek 1 500 1 500 1 500
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Működési költségvetési bevételek összesen 209 800 209 800 209 800
8.
9. Felhalmozási költségvetés
10. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
11. Felhalmozási bevételek 500 500 500
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 650 1 500 1 500
13. Felhalmozási kölstégvetési bevételek összesen 2 150 2 000 2 000
14. Költségvetési bevételek összesen 211 950 211 800 211 800
15.
16. KIADÁSOK
17. Működési költségvetés
18. Személyi juttatások 136 000 138 000 138 000
19. Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó 37 300 38 000 38 000
20. Dologi kiadások 53 000 50 000 48 000
21. Egyéb működési célú kiadások 3 500 2 500 3 500

Ebből tartalékok: 3 000 2 000 3 000
22. Működési költségvetési kiadások összesen 229 800 228 500 227 500
23.
24. Felhalmozási költségvetés
25. Beruházások 2 150 2 000 2 000
26. Felújítások
27. Felhalmozási célú egyéb kiadások
28. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 2 150 2 000 2 000
29. Költségvetési kiadások összesen 231 950 230 500 229 500
30. Egyenleg (hiány/többlet) 20 000 18 700 17 700

Működési költségvetés egyenlege(hiány) 20 000 18 700 17 700
Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya) 0 0 0

31. Finanszírozási bevételek 20 000 18 700 17 700
32. Ebből: Maradvány igénybevétel 20 000 18 700 17 700

Működési célú kv. maradv.igénybev. 20 000 18 700 17 700
Felhalmozási célú marav. igénybevétel.

33. Adósságot keletkeztető ügyletek 0 0 0
34. Finanszírozási kiadások

Mőködési költségvetés egyenleg 0 0 0
Felhalmozási költségvetés egyenleg 0 0 0
Költségvetés összesen 0 0 0

0 0 0

Tervezett előirányzat

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2016-2018) VONATKOZÓAN

FŐBB CSOPORTONKÉNT



INDOKOLÁS 
a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelethez 
 

Általános indokolás 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelettervezet a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásainak figyelembevételével 
készült el. 
 
A Közgyűlés elnökének - az Áht. 24. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - a megyei 
főjegyző által - az Áht. 29/A. §-ában rögzített követelmények betartásával - 
előkészített költségvetési rendelettervezetet a költségvetési törvény 
hatálybalépésétől számított 45. napig kell a Közgyűlés elé terjeszteni. 
 
A rendelettervezetet a Közgyűlés bizottságai megtárgyalták. 
 
A 2015. évi költségvetési politika prioritása a gazdasági növekedés támogatása, 
megőrzése. Továbbra is kiemelt célként határozta meg a Kormány az államadósság 
GDP-hez viszonyított arányának mérséklését, az újraelosztás mértékének 
csökkentését. A költségvetés tartalmát, keretszámait is ezek a főbb célkitűzések 
határozták meg.  
 
Az önkormányzatok esetében a korábban bevezetett feladatfinanszírozási rendszer 
megszilárdítása, néhány szükséges korrekció végrehajtsa mellett alapvető változás a 
szociális ellátási feladatokban, a települési önkormányzati segélyezésben következik 
be 2015-ben.   
 
A megyei önkormányzatokat és az egész gazdaságot érintő terület az európai uniós 
források alakulása. A Kormány célja, hogy a források célzottan és egyszerűbben 
kerüljenek felhasználásra. A 2015. évi költségvetésben tervezett fejlesztési források 
jelentősen növekednek az előző évhez képest, melynek oka, hogy a 2007-2013-as 
programozási időszak utolsó meghatározó éve 2015, illetve a 2014-2020-as 
tervezési időszak új programjai is beindulnak már ebben az évben. Az európai uniós 
források teljes körű lehívása érdekében a hazai források is intenzívebben 
emelkednek. 
 
A 2015. évi költségvetési törvény határozza meg azokat a pénzügyi feltételeket is 
amelyek a mi lehetőségeinket behatárolják.  
 
A Kvt.36. § (1) bekezdésében hagyta jóvá az országgyűlés a helyi önkormányzatokat 
megillető támogatásokat. A támogatások jogcímeit a Kvt. 2. melléklete tartalmazza.  
 
A helyi önkormányzatok általános működésének támogatása keretében (Kvt. 2. 
melléklet 5.pont) a megyei önkormányzatok 2015. évi feladatainak támogatására 
összességében 4.891,3 millió Ft áll rendelkezésre, ezen belül a Tolna Megyei 
Önkormányzat támogatása 208.300 E Ft. Az előirányzat a megyei önkormányzatok 
feladataihoz közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatását szolgálja. 
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A központi költségvetésben a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására 
2015-ben is rendelkezésre áll 500 millió Ft kiegészítő támogatás, amely 
meghatározott feltétellel és előírások szerint igényelhető. 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium Fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai között 
területfejlesztési feladatokra 475,4 millió Ft-ot különítettek el. A támogatás a 
regionális fejlesztési ügynökségek támogatására - szerződés alapján - illetve a 
megyei önkormányzatok területfejlesztési feladataira – kérelem alapján ítélhető oda. 
A kérelem tartalmára – a támogatni szándékozott feladatok körére vonatkozóan – 
még nem áll rendelkezésre elegendő információ. 
 
Ahogy a fentiekben már jeleztük, a központi költségvetés már tartalmazza a 2014-
2020-as európai uniós tervezési időszak 2015. évre ütemezett tervszámait is. A 
Terület és Településfejlesztési Operatív Program esetében –országos szinten - 52,9 
milliárd Ft kiadási előirányzatot tartalmaz a XIX. Uniós fejlesztések fejezet.  
 
A TOP-hoz kapcsolódó támogatások ugyanakkor nem lesznek részei a megyei 
önkormányzatok költségvetésének. 
 
A megyei önkormányzat költségvetése csak a Közgyűlés és a Hivatal működésének, 
közvetlen feladatellátásának bevételeit és kiadásait foglalja magában.  
 

A megyei önkormányzat feladatai 
 
A megyei önkormányzat kötelező feladatát, annak tartalmát a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) határozza 
meg. 
 
A megyei önkormányzat kötelező feladatait a Tftv. a területfejlesztés, a 
területrendezés és a vidékfejlesztés tevékenységi körök szerinti csoportosításban 
tartalmazza. 
 
A területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok a korábban is és jelenleg is 
ellátott területfejlesztési koncepcióval, a területfejlesztési programmal, az operatív 
programok kidolgozásában való részvétellel, a partnerség elvének érvényesítésével 
kapcsolatosak.  
A területfejlesztési tervek végrehajtása keretében a megyei önkormányzat az alábbi 
feladatokat látja el: 

 dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról; 
 nyomon követi és értékeli a megyei területfejlesztési koncepció és program 

végrehajtását; 
 monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi 

operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában; 
 figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak 

megvalósítását; 
 dönt a Kutatási és Innovációs Alapnak a miniszter által a megyei 

önkormányzat hatáskörébe utalt pénzeszközeinek pályázati kiírásáról, illetve 
felhasználásáról; 
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 a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében 
gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönzési tevékenységet lát el külön 
szervezet létrehozásával vagy megállapodás útján; 

 
A területfejlesztés koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében: 

- illetékességi területén összehangolja az államigazgatási szervek, a települési 
önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil 
szervezetek fejlesztési elképzelésit; 

- területileg összehangolja a politikai és területi szerepéből, továbbá a 
nemzetközi együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját; 

- szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a 
térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntéselőkészítő, fejlesztési célokat 
feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét; 

- térségi gazdaságfejlesztési szervezet útján koordinálja a megye területén az 
ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az 
önkormányzatok és gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit; 

- vizsgálja és értékeli a megye társadalmi helyzetét, az információkat a területi 
információs rendszer rendelkezésére bocsátja; 

- fogadja a megyei szintre delegált feladatok elvégzése érdekében a központi 
adatbázisok adatait; 

- a területfejlesztési koordinációs feladatok ellátása érdekében önkormányzati 
rendeletet alkot a települési önkormányzatok, a megye területén székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által a megye területén 
uniós, központi vagy helyi önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztésinek 
koordinációjáról; 

 
A területrendezési feladatok keretében ellátandó feladatok különösen: 
- a megyei területrendezési terv elkészítése, aktualizálása; 
- az országos valamint a megye területét érintő területrendezési tervek 

véleményezése; 
 
A megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatai keretében: 
- dönt a hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról; 
- összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat, akciókat a megyei, térségi 

területfejlesztési koncepciókkal, programokkal, a megyét érintő 
területrendezési tervekkel; 

- egyetértési jogot gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását 
megelőzően; 

- elláthatja a helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben 
érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait, közreműködik a helyi 
akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésekben érintett szervezetek 
tevékenységében, összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét; 

- külön megállapodás szerint a vidékfejlesztési akciók végrehajtása során 
koordinációs és döntéshozatali feladatokat lát el; 

- nyomon követi és értékeli a vidékfejlesztési akciók lebonyolítását, monitoring 
bizottsági feladatokat lát el a programok végrehajtásához kapcsolódóan; 

- a vidékfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáról 
önkormányzati rendeletet alkot. 
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A megyei önkormányzat előzetesen véleményezi a megye települései 
településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját, 
valamint településrendezési eszközeit. 
 

Az Operatív Programok jóváhagyása még folyamatban van, ezért azok tartalma még 
változhat. 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program jelenleg ismert változata a 
következőket tartalmazza: 
„A megye, mint a területfejlesztés tervezési és programozási középszintje az alábbi 
területfejlesztési feladatokban működhet közre a 2014-2020 közötti programozási 
időszakban: 

- a fejlesztési projektek feltárásában, tervezésében, koordinálásában, a 
megvalósítás nyomon követésében, 

- a megye területét érintő fejlesztések nyomon követésében, területi 
koordinálásában; 

- integrált térségi programok kialakításában, tervezésében, végrehajtásában, 
nyomon követésében, 

- a megye területén megvalósuló helyi fejlesztési programok koordinálásában, 
szakmai és módszertani segítésében, a lebonyolítás segítésében, a nyomom 
követésben a végrehajtás támogatásában.”  

 
A 2014-2020-as programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (X. 5.) Korm. 
rendelet pedig már tartalmazza a területi kiválasztási rendszer különös eljárási 
szabályait is. 
 
A feladatok pontosabb ismeretében arra kell törekednünk, hogy a megyei 
önkormányzat képes legyen a vele szemben támasztott elvárásoknak 
követelményeknek megfelelni.         
 
Nem teljesen tisztázott még a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
jövőbeni tevékenysége, feltehetően az Operatív Programok és eljárásrendek 
véglegezését követően válhat egyértelművé a különböző szervezetek feladatköre.  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat a 2014-2020-as programozási időszakban aktívabb 
szerepet kíván betölteni a projektek tényleges megvalósításában is. A projektek 
végrehajtója lehet az Önkormányzat és a Hivatal, de indokolt lehet non-profit jellegű 
gazdasági társaság létrehozása is.  
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása 
miatt aktualizálni kell a megyei területrendezési terveket. Meg kell vizsgálni, hogy az 
aktualizálás milyen volumenű forrásokat igényel, milyen időtartam alatt végezhető el, 
mi a feladat végrehajtásának határideje és ennek ismeretében kell meghozni a 
végrehajtáshoz szükséges döntéseket. 
A költségvetésünk – a feladat várható költségigényéhez képest – jelképes összeget, 
saját forrást tartalmaz, melyhez indokolt a részletesebb információk ismeretében 
további támogatás megnyerése.  
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A megyei önkormányzat kötelező önkormányzati feladata a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény 55. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján különösen: a helyi 
sportfejlesztési koncepció meghatározása, a sportszövetségek működésének 
segítése, a sportszakemberek képzésében, továbbképzésében való közreműködés, 
a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításának, az ebbe a körbe 
tartozó sportrendezvények lebonyolításának segítése, a nemzeti sportinformációs 
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásának biztosítása, a sport 
népszerűsítésében való közreműködés, a sportorvosi tevékenység feltételeinek 
biztosításában való közreműködés.  
 
A megyei önkormányzat 2015. évi költségvetésében még megjelennek a 2014-ben 
lezárt ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0017 kódszámú európai uniós pályázat 
előirányzatai, mert a kiadások teljesítése még nem teljes körűen történt meg, illetve a 
projekt utófinanszírozott részének részbeni megtérítése 2015. évre húzódik át.  
 
Az önkormányzat 2014. szeptemberében támogatási kérelmet nyújtott be megyei 
önkormányzati tartalék elnyerésére, az igényelt 17.040 E Ft támogatás december 
második felében érkezett meg az önkormányzathoz. A támogatás döntő részének 
felhasználása 2015. március közepéig esedékes. A támogatás 2015-ben 
felhasználható része beépül a költségvetésbe. 
 
A 2014. évi költségvetési maradvány annak ellenére, hogy része a költségvetésnek, 
a 2014. évi beszámoló elkészítéséig, az állami támogatással történő elszámolás 
lezárásáig, nem felhasználható céltartalékot képez, melyből elsősorban az esetleges 
visszafizetési kötelezettség teljesítését kell biztosítani, míg a fennmaradó rész 
felhasználásáról a zárszámadás keretében dönthet a Közgyűlés.  
  
Önként vállalt feladatokat csak saját forrásai vagy átvett pénzeszköz terhére láthat el 
az önkormányzat. Saját bevételnek – a minimális intézményi működési bevételen 
kívül - csak a költségvetési maradványnak az a része tekinthető, amelyről nem terheli 
önkormányzatunkat elszámolási kötelezettség. Erre figyelemmel önként vállalt 
feladatokra csak korlátozott volumenben teszünk felhasználási javaslatot. 
   
Az Áht., valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) a költségvetési rendelettervezet formai, tartalmi 
követelményeit, valamint az előirányzatokkal, a költségvetés végrehajtásával, a 
gazdálkodással összefüggő szabályokat határozza meg. 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési kereteinek alakulása 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát 261.433 
E Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 313.816 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni. 
 
A költségvetési egyenleg 52.383 E Ft hiány, amit a 2014. évi költségvetési 
maradvány finanszíroz. 
 
A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 40.104 E Ft hiány, a 
felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 12.279E Ft hiány.  
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Az egyensúlyt a működési és felhalmozási költségvetés esetében is a 2014. évi 
maradvány teremti meg. 
 
A költségvetésben külső forrás bevonását igénylő működési hiány nem tervezhető, a 
rendelettervezet megfelel ennek a törvényi kötelezettségnek. 
 
A költségvetési maradvány tervezett összege a zárszámadás elfogadásával válik 
majd véglegessé. Addig a maradványból képzett céltartalék felhasználását nem 
javasoljuk. 
 
A 2015. évi költségvetési bevételeken belül 208.300 E Ft a megyei önkormányzat 
általános működési támogatása, 49.788 E Ft a működési célú támogatás 
államháztartáson belülről, 1.195 E Ft működési bevétel, 500 E Ft felhalmozási 
bevétel, 1.650 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátvétel. 
 
Az önkormányzat saját bevételeinek volumene minimális, működésünk döntően 
céljellegű állami támogatásból finanszírozott. Felhalmozási célra csak a megyei 
tartalék maradványából céljelleggel biztosított összeg, a lakástámogatási kölcsönök 
törlesztő részletéből befolyó bevétel és a nem állami támogatásból képződő 
maradvány használható fel, emiatt a beruházási, felújítási kiadások tervezhető  
kerete szintén korlátozott. 
 
A költségvetési kiadások összegén belül a működési költségvetési előirányzat 
volumene 299.387 E Ft, a felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 14.429 E Ft. 
 
A költségvetési bevételi előirányzat a 2014. évi várható bevételhez és kiadáshoz, 
illetve az előző évi bevételi és kiadási eredeti előirányzathoz viszonyítva is csökken.  
 
A volumencsökkenés döntően az európai uniós projekt kifutásának és a 
költségvetési maradvány csökkenésének következménye. 
 
A költségvetési működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 134.773 E Ft-ot, 
munkaadókat terhelő járulékokra 37.268 E Ft-ot, dologi kiadásokra 86.099 E Ft-ot, 
egyéb működési célú kiadásokra 41.247 E Ft-ot tervezünk felhasználni.  
 
A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül beruházásra 8.235 E Ft-ot, felújításra 
6.194 E Ft-ot különítettünk el. 
 
A költségvetés tervezett összege az önkormányzat és a testület működéséhez 
megfelelő keretet ad. A felvállalni tervezett többlet feladatokhoz többletforrás 
megszerzése szükséges. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 
A rendelettervezet 1. §-ában meghatározásra kerül, hogy a rendelet hatálya a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki. 
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2. §-hoz 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetése az Önkormányzat elkülönített 
gazdálkodási előirányzatait magában foglaló költségvetésből és a Hivatal, mint 
költségvetési szerv költségvetéséből épül fel. Az összevont költségvetés mutatja, 
hogy az önkormányzat mekkora költségvetési bevételi és költségvetési kiadási 
előirányzattal rendelkezik. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát 261.433 
E Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 313.816 E Ft-ban, költségvetési 
egyenlegét, hiányát, 52.383 E Ft-ban, a költségvetési hiány finanszírozására 
szolgáló költségvetési maradvány összegét 52.383 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni. 
 
A rendelettervezet 2. § (1) bekezdésében az Áht.-ban meghatározott tartalommal és 
formában hagyja jóvá a Közgyűlés a költségvetés összesített bevételi és kiadási 
előirányzatait. 
 
A 2. § (2) bekezdésében a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 
működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások, illetve 
felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások, ezeken 
belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerülnek jóváhagyásra. 
 
Az önkormányzat költségvetési bevételein belül a működési célú támogatás 
államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összege 258.088 E Ft. A tervezett 
bevételből 208.300 E Ft a helyi önkormányzatok általános támogatása állami 
támogatásból, 33.537 E Ft európai uniós támogatási bevételből, 14.000 E Ft 
önkormányzaton belülről érkező működési célú támogatási bevételből képződik. 
 
Már említettük, hogy a megyei önkormányzatot megillető általános működési 
támogatás 208300 E Ft. 
 
Az ÁROP projekt 2014. novemberében lezárult, de pénzügyi elszámolás még 
folyamatban van. A tervezett 33.537 E Ft előirányzatból 24.765 E Ft szállítói 
finanszírozású számlák fedezete, a számlák összege a kiadásokba is beépült, míg a 
fennmaradó különbözet 8.772 E Ft az önkormányzat által 2014-ben kifizetett, 
megelőlegezett kiadások utófinanszírozásából képződik. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014-ben realizálódott maradványának egy 
részét elvonni javasoljuk, az állami támogatás elszámolásából keletkező befizetési 
kötelezettség teljesítéséhez, illetve egyéb az önkormányzatnál felmerülő kiadás 
finanszírozásához. Ezen a címen 14.000 E Ft működési célú támogatás 
államháztartáson belülre kiadásként jelenik meg a Hivatal, míg bevételként ezzel 
azonos összeg az önkormányzat költségvetésében.   
 
Működési bevételből 1.195 E Ft előirányzattal számolunk. A bevétel a Tolna Megyei 
Kormányhivatalnak nyújtott szolgáltatásból és egyéb nem várt, nem tervezhető 
bevételekből teljesíthető. Az előirányzat kissé túltervezett, de a költségvetést az 
esetleges bevétel kiesés nem veszélyezteti. 
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Felhalmozási bevételként 500 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés, az év közben várható 
kisebb tárgyi eszközök értékesítésből befolyó bevételek tervezett összegeként. 
 
A korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönök törlesztéséből 
1.650 E Ft bevétellel számolunk, az előző év teljesítési adatai alapján. 
 
A Költségvetési kiadásokon belül működési költségvetési kiadásokra 299.387 E Ft áll 
rendelkezésre.  
 
Személyi juttatásokra 134.773 E Ft-ot különítettünk el. A személyi juttatás előirányzat 
magában foglalja az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően a 
Közgyűlés tagjainak tiszteletdíját, a tisztségviselők illetményét, költségtérítését, a 
megyei kitüntető díjak fedezetét, az egyéb személyi juttatásokat, a reprezentációs 
kiadásokat, míg a Hivatal esetében a foglalkoztatottak illetményét, személyi 
juttatásait. 
 
A személyi juttatások rovatonkénti részletezését a rendelettervezet 16. melléklete 
tartalmazza. 
 
A közszolgálati tisztviselők, köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalap 
nem változik 2015-ben, 38650 Ft marad. Illetményemelésre tehát – az évközi 
automatikus előlépés és néhány teljesítményértékeléshez kötött eltérítés kivételével - 
nem kerül sor.  
 
A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők – az önkormányzat 
rendeletében foglaltaknak megfelelően 30 %-os, a középfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezők 10 %-os illetménykiegészítésben részesülnek.  
 
Cafetéria juttatásként 200000 Ft/fő/év előirányzattal számolunk, az összeg az előző 
évhez képest nem változik. A juttatás összege magában foglalja a béren kívüli 
juttatást terhelő adót és egyéb járulékot is. 
 
Közlekedési költségtérítés címén a jogszabály szerinti mérték figyelembevételével 
meghatározott költségtérítések kifizetését tervezzük. 
 
A 2014. évben lezajlott helyi önkormányzati választást lebonyolító Területi Választási 
Iroda tagjai juttatásainak kifizetését az év végéig nem engedélyezték, emiatt a 
kapcsolódó személyi kiadás összege és annak bevételei beépülnek a 2015. évi 
költségvetésbe. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatként 37.268 
E Ft-ot foglal magában a költségvetés. Az illetményeket 27 %-os szociális 
hozzájárulási adó terheli. Itt került megtervezésre a béren kívüli juttatásokat és a 
reprezentációs kiadásokat terhelő személyi jövedelemadó és egészségügyi 
hozzájárulás is. 
 
Dologi kiadásokra 86.099 E Ft használható fel. A dologi kiadások részletezését 
rovatonként a 16. mellékletben ismerhetik meg. A dologi kiadások tartalmazzák a 
folyamatos működéssel összefüggő készletbeszerzési és szolgáltatási kiadások 
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fedezetét. A költségvetési előirányzatokat szerződések, az előző évi tapasztalati 
adatok, részben pedig a 2015. évben várható változások alapozzák meg.  
 
A dologi kiadások magukban foglalják az ÁROP projekt áthúzódó számláinak 
kiegyenlítéséhez szükséges  előirányzatot és az elnyert megyei tartalék tervezett 
felhasználásának előirányzatait is. 
 
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 41.247 E Ft. Ezen belül a képzett 
tartalék a legjelentősebb tétel, ami 20.747 E Ft. 
 
A tartalék részben az évközi bevételkiesés, illetve a nem várt kiadások fedezetét 
szolgálja, illetve ennek terhére kell teljesíteni az állammal szemben esedékes, 2014. 
évről szóló elszámolásokon alapuló befizetési kötelezettségeket is. 
 
Működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatként 15.000 E Ft-ot 
tartalmaz a költségvetés, ebből 14.000 E Ft a Hivatal által az önkormányzatnak 
nyújtandó támogatás, 1000 E Ft  helyi és nemzetiségi önkormányzatok támogatását 
szolgálja. 
 
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzat összege 5.500 E Ft. A 
tervezett volumen az önként vállalt feladatokra felhasználható forrás csökkenése 
miatt kisebb összegű az indokoltnál és az elmúlt évben tervezettnél is. A javasolt 
előirányzaton belül 2.000 E Ft a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségével 
kötött feladatátvállalási szerződés alapján nyújtandó támogatás fedezete, 500 E Ft a 
Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatása, 1.500 E Ft a civilszervezetek 
támogatását szolgálja, míg 1.000 E Ft az alapítványok egyedi kérelmen alapuló 
kisebb összegű támogatását teszi lehetővé a Közgyűlés számára, míg 500 E Ft a 
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségét illeti, a Tolna Megyei 
Német Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak finanszírozására. 
 
A diáksport feladatok 2014-2015. tanévi támogatása biztosított, erre 2014-ben 
folyósítottunk támogatást. 
 
A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 8.235 E Ft-ot tervezünk felhasználni. 
Ebből szoftvereket, informatikai eszközöket, egyéb gépeket, berendezési tárgyakat 
szerezhetünk be, amelyek a feladatellátást szolgálják.  
 
A felújítási kiadások a 2014. év végén elnyert megyei tartalékból a vagyonkezelésbe 
kapott DDRFÜ iroda felújításának folytatását (3.000 E Ft), illetve az önkormányzat 
irodaháza egyes helyiségeinek felújítását szolgálják (3.194 E Ft). Az irodaház 
felújítási kiadása, a tervezett eszközbeszerzések előirányzata a konkrét árajánlatok, 
szerződések – illetve azok tartalma alapján – változhat.  
 
A 2014. évi költségvetési maradvány számított összege 52.383 E Ft. Ebből 40.104 E 
Ft-ot működési célra 12.279 E Ft-ot felhalmozási célra tervezünk felhasználni. A 
maradvány a 2014-ben elnyert megyei tartalékot is magában foglalja.  
 
A maradvány pontos összegének megállapítására a zárszámadás keretében kerül 
majd sor.  
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A költségvetés kiadási előirányzatai tartalmazzák a tervezett felhasználás szerint a 
maradványból finanszírozható kiadásokat is.   
 
 

3. §-hoz 
 
A rendelettervezet 3. § (1) bekezdésében a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített 
költségvetési előirányzatait, (2) bekezdésében a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal költségvetési előirányzatait hagyja jóvá a Közgyűlés. 
 
Az önkormányzat elkülönített költségvetésében 256.446 E Ft költségvetési bevétellel 
és 156.525 E Ft költségvetési kiadással gazdálkodhat. A költségvetés többlete a 
Hivatal finanszírozására kerül felhasználásra. 
 
Az önkormányzat költségvetési bevételét képezi a megyei önkormányzat általános 
működési támogatása, az európai uniós projekt bevétele, a Hivatal által átadott 
támogatás, minimális működési bevétel és felhalmozási bevétel. 
 
A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadásokra 144.746 E Ft, a 
felhalmozási kiadásokra 11.779 E Ft használható fel.  
 
A működési kiadáson belül személyi juttatásokra 48.767 E Ft, munkaadót terhelő 
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 13.905 E Ft, dologi kiadásokra 54.827 E 
Ft, egyéb működési célú kiadásokra 27.247 E Ft áll rendelkezésre. 
 
A személyi juttatás a Közgyűlés tagjainak juttatásait, a megyei kitüntető díjak 
fedezetét, megbízási díjak összegét, reprezentációs kiadások előirányzatát foglalja 
magában. 
 
A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat a személyi 
juttatásokkal összhangban tartalmazza a központi költségvetés javára befizetendő 
adó és járulék terheket. 
 
A dologi kiadások az önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódó- 
üzemeltetési kiadásokon kívüli kiadásokat foglalják magukban. Az ÁROP projekt 
dologi kiadása is az önkormányzat költségvetésébe épült be, továbbá itt jelenik meg 
a megyei tartalék terhére tervezett működési célú felhasználás várható kiadása is. 
 
Az önkormányzat költségvetése tartalmazza a területi nemzetiségi önkormányzatok 
működésével összefüggő kiadások fedezetét. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat esetében a dologi kiadások, míg a Tolna Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzat esetében a működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
előirányzat tartalmazza a tervezett előirányzatokat. A kiadások biztosítása törvényen 
alapuló kötelezettségünk.    
 
Az egyéb működési célú kiadások magukban foglalják a tartalékok összegét, 
valamint az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési 
támogatások összegét.  
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A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 5.585 E Ft, felújításra 6.194 E Ft 
fordítható. A tervezett előirányzat a megyei tartalék terhére tervezett 
eszközbeszerzések és felújítások előirányzatát foglalja magában, ezen felül 500 E Ft 
felhalmozási bevétel tervezett igénybevételét tartalmazza. Ez utóbbi kiadás a bevétel 
realizálása esetén lesz felhasználható év közben szükségessé váló kisértékű 
eszközbeszerzések lebonyolítására. 
 
Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetés egyenlege 99.921 E 
Ft többlet. Ebből a működési költségvetési bevételek és működési költségvetési 
kiadások egyenlege 111.200 E Ft többlet, a felhalmozási költségvetési bevételek és 
felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege 11.279 E Ft hiány. 
 
Az önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata 126.804 E Ft, ami a Hivatal 
részére nyújtandó irányítószervi támogatás összegéből áll. 
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványa várhatóan 26.883 E Ft-ot tesz 
ki, ebből 15.335 E Ft az elmúlt év végén folyósított megyei tartalék még fel nem 
használt maradványa. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményét, egyéb személyi juttatását, a Hivatal és a testület működésével, az 
üzemeltetéssel összefüggő kiadásokat foglalja magában. 
 
A Közgyűlés a rendelet keretében dönt arról, hogy a Hivatal a dologi kiadásokkal is 
önállóan rendelkezhet. 
 
A Hivatal a döntés előkészítési és végrehajtási feladatok mellet gondoskodik a 
testület és bizottságai, az önkormányzat működési feltételeinek biztosításáról, a 
területfejlesztési  feladatok ellátásáról valamint gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
teljesítéséről, a vagyon védelemről. A Hivatal a tervezéssel, gazdálkodással, 
könyvvezetéssel, adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatokat 
megállapodás alapján a Tolna Megyei Német Nemzetiségi és a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat részére is ellátja.  
 
A Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 4.987 E Ft, költségvetési kiadási 
előirányzata 157.291 E Ft. 
Az irányító szerv 126.804 E Ft támogatást biztosít a kiadások és bevételek 
különbözetének finanszírozására, ami a hivatal költségvetésében finanszírozási 
bevételként jelenik meg. 
 
A Hivatal 2014. évi költségvetési maradványának tervezett összege 25.500 E Ft. 
Ebből 14.000 E Ft-ot átad az önkormányzatnak, míg a fennmaradó rész 
felhasználására a Hivatalnál kerülhet majd sor.  
 
A Hivatal költségvetési bevételén belül a működési bevétele tervezett előirányzata 
1.086 E Ft. A tervezett előirányzat szolgáltatásokból és egyéb bevételekből 
teljesülhet. Az előirányzat kissé túltervezett.  
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A felhalmozási célú átvett pénzeszközön belül előirányzott felhalmozási célú 
kölcsönök visszatérülése bevétel a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési- és 
vásárlási kölcsönök törlesztéséből teljesülhet, várható összege 1.650 E Ft.  
 
A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 154.641 E Ft, felhalmozási 
kiadásokra 2.650 E Ft használható fel. 
 
A működési kiadáson belül személyi juttatásokra 86.006 E Ft, munkaadót terhelő 
járulékokra 23.363 E Ft, dologi kiadásokra 31.272 E Ft. egyéb működési célú 
kiadásokra 14.000 E Ft áll rendelkezésre. 
 
A személyi juttatás előirányzat fedezetet biztosít a foglalkoztatottak illetményére és 
juttatásaira, kisebb volumenben reprezentációs kiadásra, valamint a helyi 
önkormányzati választás lebonyolításával összefüggő, 2015. évre áthúzódó 
juttatások kifizetésére. 
 
Az engedélyezett létszám jóváhagyási kötelezettsége megszűnt. A költségvetés 
összeállításkor ugyanakkor a tervezett foglalkoztatotti létszámmal is kalkulálni kell. 
Az előirányzatot 20 álláshely figyelembe vételével határoztuk meg.  
Jelenleg a határozatlan időre kinevezettek száma 18 fő, a főjegyzői álláshely 
pályázattal betöltésre kerül, emellett 1 üres álláshely személyi juttatása áll 
rendelkezésre. A kinevezett köztisztviselők közül három fő tartósan távol van, 
helyettesítésükre eddig két főt alkalmaztunk. Egy fő határozott időben történő 
foglalkoztatására a költségvetés még fedezet biztosít. 
 
Az egyéb személyi juttatások tervezett összegét rovatonként a 16. melléklet 
tartalmazza. 
 
A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó tervezett összege a személyi 
juttatások alapulvételével került meghatározásra. 
 
A dologi kiadások magukban foglalják a feladatellátást szolgáló működtetési, 
üzemeltetési, szolgáltatási kiadások számított előirányzatát. 
Az előirányzat szerződéseken (pl: üzemeltetési, postai szolgáltatási, informatikai 
szolgáltatási tevékenysége esetében) illetve előző évi tapasztalati adatokon alapul ( 
pl. üzemanyag beszerzés, telefonszolgáltatás, mobiltelefon szolgáltatás, irodaszer, 
sokszorosítási anyagok, festékpatronok, karbantartási anyagok, karbantartási 
szolgáltatások stb. esetében). 
 
Az egyéb működési célú kiadás az önkormányzat részére átadandó támogatást 
foglalja magában. 
 

4. §-hoz 
 
Az Áht. előírásainak megfelelően a Közgyűlés az Önkormányzat összevont, 
nettósított 2015. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, 
felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
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5. §-hoz 
 
A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi 
költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, 
felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben 
foglaltak szerint hagyja jóvá.  
 

6. §-hoz 
 
A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, 
működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
7. §-hoz 

 
Az Áht. előírásainak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 
költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban is jóvá kell 
hagynia a Közgyűlésnek. 
 
Kötelező feladatokra 259.182 E Ft költségvetési bevételi előirányzat képződik, míg 
kötelező feladatokra 305.000 E Ft költségvetési kiadást tervezünk felhasználni. 
 
Önként vállalt feladatokra költségvetési bevétel nem képződik, az önként vállalt 
feladatokra tervezett költségvetési kiadási előirányzat 4.762 E Ft. 
 
Államigazgatási feladatra 2.251 E Ft költségvetési bevételi előirányzat képződik, míg 
a tervezett költségvetési kiadási előirányzat 4.054 E Ft. A különbözetet a maradvány 
tartalmazza, amit előlegként már 2014-ben átutaltak a Hivatal számára. 
 
A költségvetési kiadások és a költségvetési bevételek között mutatkozó eltérést, 
hiányt a 2014. évi maradvány finanszírozza.  
 

8. §-hoz 
 
A rendelettervezet 8. §-ában a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített 
költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát hagyja 
jóvá a Közgyűlés kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat 
szerinti bontásban. 
 
Az önként vállalt feladat tervezett előirányzatának egésze itt jelenik meg. 
 
Kötelező önkormányzati feladatra 256.446 E Ft költségvetési bevétel képződik, ezzel 
szemben 151.763 E Ft költségvetési kiadási előirányzatot tartalmaz az önkormányzat 
elkülönített költségvetése. 
 
Államigazgatási feladatot az önkormányzat költségvetése nem tartalmaz. 
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9. §-hoz 
 

A rendelettervezet 9. §-ában a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési 
bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát hagyja jóvá a testület kötelező feladat, 
önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban. 
 
A Hivatal önként vállalt feladatot nem lát el. Az államigazgatási feladat a helyi 
önkormányzati választások áthúzódó kiadásait és bevételeit foglalja magában. 
 

10. §-hoz 
 

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetésének, elkülönített 
költségvetésének és a Hivatal költségvetésének költségvetési bevételi előirányzatát 
kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási 
feladatok szerinti bontásban a 4.- 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja 
jóvá. 

11. §-hoz 
 
Az Áht. előírásainak megfelelően a költségvetésnek tartalmaznia kell azokat a 
fejlesztési célokat, amelyhez külső forrás bevonása, hitel, kölcsön felvétele válik 
szükségessé. 
 
A Közgyűlés 2015. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek 
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. 
törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá. A szükséges adatok 
részletezését a 10. melléklet tartalmazza, nulla értékekkel.  
 
A Gst. előírásai alapján az önkormányzatok hitelfelvétele, kezesség-, garancia és 
egyéb adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségvállalása 
feltételhez, illetve meghatározott körben a Kormány előzetes engedélyéhez kötött. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat nem tudja teljesíteni azokat a feltételeket, amit a Gst. 
előír az adósságot keletkeztető ügylet megkötésének feltételeként, illetve jelenlegi 
feladatainkhoz nincs is szükség ilyen ügylet megkötésére. 
 

12. §-hoz 
 
Az Áht. szintén kötelező tartalomként írja elő a költségvetési rendelet esetében az 
adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek, valamint a saját 
bevételek alakulásának bemutatását. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati 
kezességekből kötelezettsége 2015. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.  
 
A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gst.. 45. § (1) bekezdése a) pontja 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 
bevételeit és adóságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
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13. §-hoz 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében 
foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatárát  
2015. évben 20.000 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.  
 
A Közgyűlés elnöke számára biztosított forrás felhasználási lehetőség a folyamatos 
működés biztosítását szolgálja. Azokra az előirányzatokra, döntésekre vonatkozik, 
beleértve a civil szervezetek és Áht.-n belüli szervezetek támogatását is, amelyek a 
költségvetésben -  nevesítetten - nem jelennek meg. 
 

14. §-hoz 
 
A rendelettervezet a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal 
kapcsolatos rendelkezéseket, felhatalmazásokat tartalmaz. 
 
A finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, 
visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, 
szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról, pénzügyi 
lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.  
 
A költségvetési maradvány, az előző év végén elnyert megyei tartalék 
felhasználására a Közgyűlés elnöke kap felhatalmazást. 

 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának 
felhasználására a Hivatal vezetője jogosult, így teljesíthetővé válnak az áthúzódó 
kötelezettségek is. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervi 
támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezettségvállalásra, 
utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak. 
 

15. §-hoz 
 
Jogszabályi előírások alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására a 
Közgyűlés jogosult. Ugyanakkor az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 
Közgyűlés felhatalmazást adhat a Közgyűlés elnökének a bevételi és kiadási 
előirányzatok módosítására és a költségvetésen belül, a kiemelt előirányzatok, 
feladatok közötti előirányzat átcsoportosítására.  
 
A rendelettervezet 15. §-ában kerül sor az előirányzat módosítással-, 
átcsoportosítással kapcsolatos felhatalmazás megadására. 
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16.  §-hoz 
 
Az önkormányzat költségvetésének az általános tartalék és céltartalék összegét 
elkülönítetten kell tartalmaznia. 
 
Az általános tartalék nem várt feladat fedezetét biztosítja. A céltartalékból 2.000 E Ft-
ot a területrendezési terv aktualizálását szolgáló feladatokra, mint saját forrást 
különítettünk el, míg a céltartalék többsége – az állami támogatás elszámolás 
lezárásáig- döntően e kötelezettség teljesíthetőségét szolgálja. 
 

17. §-hoz 
 

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét 
közgazdasági tagolásban a 12. melléletben foglaltak szerint, a 2015. évi bevételi és 
kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 
13. mellékletében foglaltak szerint, a több éves kihatással járó döntéseinek 
számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint, 
közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint 
és a 2015. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet 
szerint tudomásul veszi. 
 
A felsorolt kimutatások költségvetési rendeletben történő beterjesztését jogszabály 
írja elő. Az adatok tájékoztató jellegűek. 
 
A költségvetési mérleg tartalmazza az előző év és tárgyév adatait, amelyek alapján 
összevethető az önkormányzat költségvetési időszakban várható pénzügyi helyzete 
a korábbi évek adataival. 
 
A mérlegből kitűnik, hogy az önkormányzat költségvetési forrásai csökkennek 2015-
ben az előző évekhez képest. A csökkenés az európai uniós feladat befejezésével és 
a költségvetési maradvány folyamatos csökkenésével függ össze.  
 
Kötelező feladataink ellátását 2012. évtől kezdődően alapvetően az a 208300 E Ft 
állami támogatás biztosítja, amelynek összege 2015-ben sem módosul. 
 
Eseti bevételként realizálódnak egyéb működési vagy felhalmozási célú 
támogatások, amelyek céljelleggel meghatározott feladathoz kapcsolódnak. 
 
A 2015. évi költségvetés kifutó jelleggel tartalmazza a már befejezett ÁROP projekt 
néhány előirányzatát, de új projekt most nem kerül beépítésre. Ez nem zárja ki azt a 
lehetőséget, hogy elnyert pályázat esetén a költségvetés módosuljon. 
 
A kiadások döntő része szinte állandó, többlet kiadás az elmúlt években akkor merült 
fel, ha azt a többletforrások lehetővé tették. 
 
Alap feladataink bevétele és kiadása tehát közel azonos szinten áll, míg az egyes 
évek teljesítési adatait a feladatok változása befolyásolhatja. 
 
Rendszeres kiadásaink 2015. évi alakulását az új testület megalakulását követően 
meghozott, jogszabályon alapuló döntések is meghatározták. 
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Az előirányzat-felhasználási terv a bevételek és kiadások havonként várható 
ütemezését tartalmazza. 
 
Itt is meghatározó, hogy az állami támogatást 13 havi részletben, nettó finanszírozás 
keretében kapjuk meg. Rendkívüli támogatás esetén a felhasználásra rendelkezésre 
álló időtartam a mérvadó a kiadások ütemezésében. 
 
A kiadások döntő része rendszeres személyi juttatás, melyhez a járulék fizetés is 
ütemezetten kapcsolódik. 
 
A dologi és egyéb kiadások felhasználásában a bevételek teljesítését kell alapul 
venni. Annyi költhető egy-egy hónapban, amennyi forrás az adott időszakban 
befolyik. Ezért nagyobb volumenű kiadások teljesítésére – a megyei tartalék 
kivételével – inkább az év második felében nyílik lehetőség.  
 
A többéves kihatású döntések számszerűsítését évenkénti bontásban tartalmazza a 
rendelettervezet. 
Az önkormányzat több éves kihatású döntést csak működési kiadással összefüggően 
hozott. Emiatt a többéves kihatású döntésekről bemutatott adatok elsősorban a 
személyi kiadásokkal, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások folyamatos 
szerződéseivel függnek össze. 
 
Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervez nyújtani. 
 
A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások közgazdasági tagolását jelentő 
kiemelt előirányzatokat az egységes rovatrend szerint tovább kell bontani. Év közben 
az előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, kiadásokat, 
bevételeket rovatonként kell nyilvántartani és elszámolni. 
 
A rovatrend közgazdasági tagolású további részletezése a kiemelt előirányzatoknak . 
A rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás lényegesen gyakoribb, mint a kiemelt 
előirányzatok változása, emiatt az előirányzatok rovatonkénti alakulását csak 
tájékoztatás céljából kell bemutatni a testületnek.  
 
A rovatok tervezett előirányzata azonban jól mutatja egy-egy kiemelt előirányzat 
összetételét, összetevőjét. 
 

18. §-hoz 
 

A Közgyűlés az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak 
megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és 
költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna 
Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
Az Áht. 24. § (4) d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év bevételi és 
kiadási előirányzatait, a költségvetés tervezett egyenlegét, hiányát is be kell mutatni 
a Közgyűlésnek.  
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Az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján a Közgyűlés legkésőbb a költségvetési 
rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg az alábbiakat: 

- a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 

- a Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét. 

  
Első alkalommal a 2014. évi költségvetés elfogadásakor döntött a Közgyűlés a 2015-
2017. évi előirányzatokról, egyenlegről, az Áht. 29/A. §-ában meghatározott saját 
bevételekről és ügyletekről. 
 
A 2015. évi költségvetést a Közgyűlés határozatában foglaltak szerint kell elkészíteni. 
Eltérés csak a jogszabályban foglalt körülmények bekövetkezése esetén lehetséges. 
 
 Az elmúlt évben jóváhagyott adatoktól való eltérés esetén az eltérést indokolni kell. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat közgyűlési határozatában az adósságot keletkeztető 
ügyletek értékét mind a három évre 0 Ft-ban határozta meg. 
 
A 2015. évi költségvetés is ennek megfelelően készült el. 
 
A 2016-2018. évekre vonatkozó határozatot – a 353/2011. (XII. 30.) Korm. 
rendeletben foglalt tartalomnak megfelelően - a Közgyűlés a 2015. évi költségvetés 
előterjesztésével egyidejűleg tárgyalja. Abban azonban nincs változás, hogy a 
testület adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá. 
 
Az elmúlt évben 2015. évre bemutatott előirányzatoknál a 2015. évre e költségvetési 
rendelet keretei között tervezett előirányzat nagyobb összegű. 
 
A költségvetési bevételek esetében az elmúlt évben 215.600 E Ft-ban mutattuk be a 
várható előirányzat 2015. évi összegét, ezzel szemben a most javasolt előirányzat 
261.433 E Ft. A bevétel növekedését ez európai uniós projekt áthúzódó bevételei, a 
Hivatal által átadott működési támogatás, a helyi önkormányzati választás 
támogatása valamint a működési bevétel csökkenése együttesen idézi elő. 
 
A költségvetési kiadások tervezett összege- a 2014-ben számított 235.600 E Ft-tal 
szemben – 313.816 Ft-ban szerepel a költségvetésben. A költségvetési kiadások az 
európai uniós projekt áthúzódó hatása, a Hivatal működési célú támogatás kiadása, 
a megyei tartalék 2015. évre áthúzódó felhasználható összege, a helyi 
önkormányzati választás 2015. évre áthúzódó támogatása valamint a költségvetési 
maradvány tervezettet meghaladó volumene indokolja. 
 
A kiadásokon belül is jelentős az eltérés a személyi kiadások és járulékok 
növekedtek az illetmény változások és a tiszteletdíj emelésének hatása és a 
választással összefüggő kiadások miatt. 
 
A dologi kiadás az európai uniós projekt áthúzódó hatása és a megyei tartalék 
felhasználható összege miatt emelkedik elsősorban, de növekszik a kiadás volumene 
az új közgyűlés döntéseihez szükséges kiadások összegével is. 
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Az egyéb működési célú kiadások volumene a költségvetési maradvány összegének 
alakulása miatt és a hivatal működési célú támogatás átadása miatt több, mint azt 
2014-ben 2015. évre terveztük. 
 
A költségvetési maradvány tényleges összege magasabb lett a tervezettnél, 
ugyanakkor a maradványt befizetési kötelezettség is terheli.   
  
A 2016-2018. évekre tervezett előirányzatokat a rendelet 17. mellékletében mutatjuk 
be. 
 
A tervezett előirányzatok az év közben elnyerhető forrásokat nem tartalmazzák. 
 
Az adatokból kitűnik, hogy ha az önkormányzat nem tesz szert év közben további 
forrásokra, mozgástere fokozatosan csökken. A saját bevételek hiánya miatt 
elsősorban az önként vállalt feladatokra felhasználható források fogynak el. 
 
A kötelező feladatok esetében sincs ugyanakkor lehetőség további tartós több millió 
Ft összegű kötelezettség felvállalására, mert a rendelkezésre álló állami támogatás 
újabb terhek vállalását nem teszi lehetővé. 
 
A kötelező feladatellátás fedezete takarékos gazdálkodás mellett biztosítható.  
 
A tervezet csak az aktuális információk alapján készülhetett el és nem tartalmazza 
azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek feltételtől, pályázati lehetőségtől, 
céljellegű felhasználástól függőek. 
 
Az önkormányzat saját bevétel hiányában hitel, kölcsön felvételére nem vállalkozhat, 
kezességet, garanciát nem vállalhat. 
 

19. §-hoz 
 
A rendelettervezet 19. §-a előirányzat módosításokkal, az év közben realizált 
többletbevételekkel, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások 
rendeletbe foglalásával összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. 
 
 

20. §-hoz 
 
A rendelettervezet a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felhasználásával és 
a jóváhagyott előirányzatok terhére tett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 
rendelkezéseket tartalmaz. 
 

21. §-hoz 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) 
bekezdésében foglaltak alapján, az államháztartáson kívüli források átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezéseket a Közgyűlés rendeletben szabályozza. A 
költségvetési rendelettervezet 21. §-a tartalmazza a megjelölt tárgykörbe tartozó 
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önkormányzati előírásokat. Az alapítványi forrás átadása és átvétele a Közgyűlés át 
nem ruházható hatásköre. 
 

22. §-hoz 
 
A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltak alapján e rendelet keretében dönt arról, hogy 
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal jogosult gazdálkodni a költségvetésében 
jóváhagyott dologi kiadási és egyéb előirányzatokkal. Dönt továbbá a testület arról, 
hogy az önkormányzat és a megyei nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási 
feladatait a Hivatal látja el. 
A Hivatalnál – az Ávr. 9. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a szervezeti 
egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni. 
 

23. §-hoz 
 
A rendelettervezet 23. §-a a foglalkoztatottakkal összefüggő rendelkezéseket 
tartalmaz. Itt kerül meghatározásra a cafetéria juttatás éves összege, jogszabályi 
előírás szerint a tárgyévben jutalmazásra felhasználható éves keret, valamint a 
nyugdíjasok eseti támogatására fordítható kiadás előirányzata. 
 

24. §-hoz 
 
A rendelettervezet 24. §-a a lakásépítéssel és vásárlással kapcsolatos 
rendelkezéseket tartalmazza. Támogatás folyósítására több év óta nem kerül sor. 
Feladatok a korábban nyújtott kölcsönökből befolyó törlesztésekkel, fennálló 
tartozásokkal kapcsolatban merülhetnek fel.  
 

25. §-hoz 
 
A rendelettervezet felhatalmazást ad a Közgyűlés elnökének az illetmények 
kifizetésével összefüggő forgótőke engedményezésre a Magyar Államkincstár javára. 
 
A forgótőkéből a MÁK különféle illetményt terhelő levonásokat teljesít. 
 

26. §-hoz 
 
A rendelettervezet 26. §-a pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat 
tartalmaz. 
Azokban az esetekben, amelyekben meghatározott – elsősorban későbbi éveket 
terhelő, illetve pénzügyi jellegű - kötelezettségek vállalására kerül sor, a Közgyűlés 
elé kell terjeszteni a pályázat benyújtásának jóváhagyását. Ilyen lehet a biztosíték 
nyújtásának kötelezettsége, az inkasszó felhatalmazás a támogatás összegére, 
önként vállalt feladat vállalása, a későbbi évekre működési kiadási többletet 
eredményező feladatok vállalása stb. Több esetben a testületi döntés kötelezettségét 
a pályázati felhívások is tartalmazzák.  
 
 
 
 



 21

27. §-hoz 
 
A rendelettervezetben szabályozza a Közgyűlés a követelésekről történő lemondás 
eseteit és módját az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
 
 

28. §-hoz 
 
A költségvetési rendeletben szabályozza a Közgyűlés  - az Ávr. 109. § (6) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a készpénzben teljesíthető kifizetések 
eseteit.  
 

29. §-hoz 
 
A hatálybalépésről rendelkezik a rendelettervezet 29. §-a. 
 

30.  §-hoz 
 
A 2015. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása között teljesített 
kiadásokról a Közgyűlés elnöke beszámol a testületnek. Feldolgozott költségvetési 
adatok hiányában ezt a kötelezettséget csak a kiadások tételes felsorolásával tudjuk 
teljesíteni. Az adatokat tartalmazó táblázatok a közgyűlésen kerülnek bemutatásra.  
 
  
 
 



4. számú melléklet 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 

Mely létrejött egyrészt a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat (a to-
vábbiakban: Megyei Nemzetiségi Önkormányzat), képviseli: Féhr György, a Tolna 
Megyei Német 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: Nt.) 
80. § (1)-(4) bekezdése alapján az önkormányzatok együttműködése tárgyában. 

 
 

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

 
 

1. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat autonómiájának 
tiszteletben tartása mellett elő kívánja segíteni a területi nemzetiségi önkormány-
zatok közügyekben való aktív részvételét, a hatékony működés feltételeinek biz-
tosítását. 

2. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat feladatai ellátá-
sához szükséges irodahelyiséget a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkor-
mányzatok Szövetségével kötött megállapodás alapján, a Szekszárd, 
Hrabovszky utca 10. szám alatt található ingatlanban biztosítja. Az irodahelyiség 
az alábbi bútorokkal és informatikai eszközökkel van felszerelve: 2 db tárgyaló-
asztal, 2 db irattartó szekrény, 1db könyvszekrény, 10 db szék; 1 db számítógép, 
1 db monitor, 1 db nyomtató/scanner, fénymásoló. Az irodahelyiségben telefon-
vonal és internetkapcsolat áll rendelkezésre. 

3. A  Megyei Önkormányzat az irodahelyiség, az ott lévő eszközök használatáért, 
illetve a használattal összefüggő fűtés, villamosenergia fogyasztás, víz- és 
szennyvízszolgáltatás, takarítás, szemétszállítás, internet-, nyomtató-, scanner- 
és fénymásoló használat ellenértékeként a Tolna Megyei Német Kisebbségi Ön-
kormányzatok Szövetségével kötött megállapodás szerint évi 500000 Ft-ot ad át 
a Szövetségnek. 

4. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számá-
ra, hogy közgyűlés vagy bizottsága(i) ülésének megtartása céljából a Tolna Me-
gyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatti épüle-
te 101. számú tanácskozótermét térítésmentesen igénybe veheti. 

5. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat a 2. és 4. pontban meghatározott helyisé-
geket alapfeladatai ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, a használt 
ingóságokat a jó gazda gondosságával használhatja. 

6. A helyiségek és az ingóságok használatának joga a Megyei Nemzetiségi Ön-
kormányzatot megszűnéséig illeti meg.  

7.  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, előterjeszté-
sek, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, az ülések jegyzőkönyvei-
nek elkészítése, postázása); 
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c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a tes-
tületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszo-
rosítási, postázási feladatok ellátását; és 
d) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátását. 

8. A 7. pontban meghatározott feladatok ellátását a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal – megyei főjegyző által – kijelölt köztisztviselője végzi.  

9. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési tagjainak és tisztségviselőinek 
telefonhasználati költségeit a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat viseli, e költsé-
gek finanszírozására a Megyei Önkormányzat nem kötelezhető. 

10. A Megyei Önkormányzat megbízásából és képviseletében a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat közgyűlési és bizottsági ülésein a megyei főjegyző, távolléte ese-
tén az aljegyző részt vesz és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

11. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy működése során az önkor-
mányzat épületeiben folyó munkát nem zavarja, az épület rendjének megtartásá-
ról gondoskodik. 

 
 

II. A gazdálkodással, nyilvántartással kapcsolatos feladatok 
 

12. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcso-
latos nyilvántartási, iratkezelési feladatok felsorolása és a feladatellátás rendje: 
a) a nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő, a Nemzetiségi Ön-
kormányzathoz 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, do-
kumentumokat a kijelölt köztisztviselő érkezteti, gondoskodik az iktatá-
sáról, 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; 

- a Megyei Nemzetiségi Önkormányzathoz érkező leveleket, dokumen-
tumokat 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 Hi-
vatal 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, alá-
írására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult; 

b) a kötelezettségvállalások nyilvántartása a gazdálkodási szabályzatban fog-
laltaknak 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, illetve számla esetén 
érkeztetni  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 
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Osztályára kell átadni, nyilvántartásba vétel céljából, az átadásról az ik-
tatott ügyiratot őrző köztisztviselő gondoskodik; 

- a Hivatal Pénzügyi Osztálya az átadott, aláírásokkal ellátott kötelezett-
ségvállalások nyilvántartásáról folyamatosan, naprakészen gondosko-
dik; 

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

c) a Nemzetiségi Önkormányzat könyvvezetéséről és részletező nyilvántartá-
sainak vezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik az államháztar-
tás számviteléről szóló kormányrendelet és annak végrehajtása tárgyában 
kiadott miniszteri rendeletekben foglalt előírások szerint.  

13. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai tervezésével kap-
csolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala Pénzügyi Osztálya látja 
el. 

a) a költségvetési koncepciót, amennyiben koncepció készítését jogsza-
bály előírja, a hatályos jogszabályokban foglalt határidőig kell előkészí-
teni; 

b) a koncepció elkészítéséhez a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke az előzetes elgondolásait a benyújtási határidőt megelőzően leg-
alább 10 nappal átadja a megyei főjegyzőnek; 

c) a költségvetési koncepció tervezetét a megyei főjegyző eljuttatja a Me-
gyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökéhez, aki véleményéről, változta-
tási igényiről a kézhezvételt követő 5 napon belül tájékoztatja a megyei 
főjegyzőt; 

d) a szükséges korrekciók után kialakított tervezetet a testületi és bizott-
sági ülésekre kialakított rendben kell előterjeszteni; 

e) a költségvetési előterjesztést és határozat terveztet a hatályos jogsza-
bályi előírások, a költségvetési törvény rendelkezései alapján a Hivatal 
Pénzügyi Osztálya készíti el a költségvetési törvény kihirdetésétől szá-
mított 30. napig. 

f) 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; 

g) a költségvetési határozat tervezetet és mellékleteit a megyei főjegyző 
megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének; 

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

i) a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője haladéktalanul elvégzi a 
szükséges korrekciókat, változtatásokat és a javított tervezetet a me-
gyei főjegyző ismételten megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormány-
zat elnökének, aki egyetértés esetén az előterjesztést aláírja; 

j) a költségvetési határozattervezet bizottságok és testület elé terjesztése 
az előterjesztések rendjének megfelelően történik; 

k) a Közgyűlés költségvetésről szóló határozatának kivonatát a jegyző-
könyv vezetésére kijelölt köztisztviselő, a jegyzőkönyv aláírását köve-
tően átadja a Hivatal Pénzügyi Osztálya vezetőjének; 
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l)   az elemi költségvetést a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője készí-
ti el, a költségvetési határozatban foglaltaknak megfelelően a jogszabá-
lyokban megadott határidő betartásával; 

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

n) az elemi költségvetés MÁK részére történő leadásáról a Hivatal Pénz-
ügyi Osztálya gondoskodik a MÁK által megadott határidő betartásával. 

o) a költségvetési határozat módosítását a Megyei Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, a megyei főjegyző vagy indokolt esetben a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának vezetője kezdeményezheti; 

p) 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 el-
készíteni; 

q) a költségvetés végrehajtásával összefüggő adatszolgáltatások, beszá-
molók elkészítéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik, a jog-
szabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabályban rögzített vagy a 
Magyar Államkincstár által meghatározott határidők betartásával, az 
adatszolgáltatások, beszámolók körét és tartalmát jogszabályok hatá-
rozzák meg; 

r) a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé beterjesztésre kerülő be-
számolók határozat tervezeteit a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti elő 
a jogszabályokban foglalt határidők betartásával, a testületi ülések idő-
pontjára figyelemmel; a tervezetet a megyei főjegyző megküldi a Me-
gyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki az előterjesztéssel 
kapcsolatos észrevételéről tájékoztatja a megyei főjegyzőt,ezt követően 
az előterjesztés a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előké-
szítésére vonatkozó szabályok szerint történik. 
 

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

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

16. A törzskönyvi nyilvántartásba vételről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondosko-
dott. 

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

18. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat adataiban bekövetkezett változásról a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy a megyei főjegyző tájékoz-
tatja a Hivatal Pénzügyi Osztályát, átadják a törzskönyvi nyilvántartás kezde-
ményezéséhez szükséges okiratot, dokumentumot, mely alapján a Pénzügyi 
Osztály haladéktalanul gondoskodik a törzskönyvi bejegyzés módosításának 
kezdeményezéséről. A hivatalos dokumentumokat a Megyei Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke írja alá. 

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

20. Az adószám változását előidéző tervezett eseményekről, változásokról a Me-
gyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előzetesen tájékoztatja a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának vezetőjét, a szükséges intézkedések megtétele céljá-
ból. 



 5

21. Az adószámot érintő változások kezdeményezése a Hivatal Pénzügyi Osztá-
lyának a feladata, melynek végrehatásáért az osztályvezető felelős. 

22. Kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzata terhére, az elő-
irányzatot terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötele-
zettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányza-
tok mértékéig (szabad előirányzat) kerülhet sor. 

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

24. Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi ön-
kormányzati közgyűlési tag jogosult. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ja-
vára szóló kötelezettségvállalásra a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke által kijelölt nemzetiségi önkormányzati közgyűlési tag jogosult. 

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

26. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak pénzügyi 
ellenjegyzésére a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi osztályvezető 
és a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel rendelke-
ző köztisztviselő jogosult. 

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

28. 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. 

29. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésekor az Ávr. 54-55. §-ában foglaltak sze-
rint kell eljárni. 

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

31. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és iga-
zolni 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 megtör-
ténnie. 

32. Teljesítés igazolására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a köte-
lezettségvállalásra felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. 

33. Az okmányok utalványozása előtt az okmányokat érvényesíteni kell. Az érvé-
nyesítésre jogosult személyek a megyei főjegyző által kijelölt pénzügyi szak-
képesítéssel rendelkező köztisztviselők. 

34. A kiadások és bevételek utalványozására a Megyei Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke és az általa felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. A Megyei Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke javára szóló kifizetések utalványozására a Me-
gyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhatalmazott Nemzetiségi Ön-
kormányzati közgyűlési tag jogosult. 
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35. A kiadások utalványozása érvényesített okmányok alapján történik. A kiadá-
sok és bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet 
sor. 

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

37. A készpénzes kifizetések és bevételezések esetében az utalványozás a ki-
adási, bevételi pénztárbizonylatra történő rávezetéssel vagy külön utalvány-
rendelet alkalmazásával történhet. 

38. A gazdálkodással kapcsolatos számviteli, nyilvántartási feladatokat a Hivatal 
Pénzügyi Osztálya látja el, a feladatok végrehajtásáért a Pénzügyi Osztály ve-
zetője felelős. 

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

40. 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 gazdálko-
dással kapcsolatos tájékoztatásáról, a pénzügyi tartalmú testületi előterjeszté-
sek előkészítéséről, kezdeményezéséről, a gazdálkodással összefüggő, jog-
szabályi előíráson alapuló beszámolók elkészítéséről. 

 
III. Egyéb rendelkezések 

 
41. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat fontosnak 

tartja, hogy Main-Tauber és Bautzen járásokkal továbbra is fennmaradjon a 
partnerkapcsolat. A Megyei Nemzetiség Önkormányzat segítséget nyújt a Me-
gyei Önkormányzatnak a német kapcsolatok ápolásában, különösen a fordítás, 
személyes és telefonos kapcsolattartás, delegációk látogatásának és progra-
mok szervezésének terén. 

42. A Megyei Önkormányzat és a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kölcsönös és 
közös érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen megállapodás-
ban foglaltakon túl keresse és fejlessze a két szervezet együttműködését. 

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

44. Jelen megállapodás 2015. február 28.-án lép érvénybe, ezzel egyidejűleg a fe-
lek között 2012. május 30.-án létrejött megállapodást a felek közös megegye-
zéssel megszüntetik.  

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

46. A jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben a Ptk. és a Nt. vonatkozó 
előírásai az irányadók. 

 
 
 
Szekszárd, 2015. február …. 
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 Fehérvári Tamás  Féhr György 
 a Tolna Megyei Önkormányzat  a Tolna Megyei Német 
        Közgyűlésének elnöke  Nemzetiségi Önkormányzat 
                                                                                                   elnöke 
 
Záradék: 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2015. (II.…) közgyű-
lési határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat ../2015. (II..…) 
testületi határozatával jóváhagyta.  
 
Szekszárd, 2015. …………..hónap .… nap 
 dr. Erményi Gyula 
 aljegyző 
 
 



5. számú melléklet

Sor- Tárgyév

Megnevezés szám (2015.) Összesen
1. évben 2. évben 3. évben

Helyi adókból és települési adókból származó 
bevétel 01 0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 
és hasznosításából származó bevétel

02 0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

03 0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág 
értékesítéséből származó bevétel 04 0
Részvények, részesedések értékesítéséből 
származó bevétel 05 0
Vállalat értékesítésből, privatizációból 
származó bevétel 06 0
Bírság-,pótlék- és díjbevétel 07 0
Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 08 0
Saját bevételek: 09 0 0 0 0 0
Saját bevételek 50 %-a 10 0 0 0 0 0
Tárgyévet megelőző években keletkezett 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

11 0 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 13 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forg.hoz. 14 0
Váltó kibocsátása 15 0
Pénzügyi lízing 16 0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, 
részletfizetés 17 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvételi szerződés 18 0
Kezességvállalásból illetve 
garanciavállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 19 0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

20 0 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 22 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala 23 0
Váltó kibocsátása 24 0
Pénzügyi lízing 25 0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, 
részletfizetés 26 0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvételi szerződés 27 0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból 
eredő fizetési kötelezettség 28 0
Fizetési kötelezettség összesen 29 0 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel 30 0 0 0 0 0

Saját bevétel és adósságot keletkeztető

kötelezettség a tárgyávet követő
ügyletekből eredő fizetési

A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei



1
6. számú melléklet

1 árubeszerzés

2 építési beruházás

3 szolgáltatás megrendelés

1.
A Tolna megyei területrendezési 

terv felülvizsgálata szolgáltatás nemzeti eljárásrend Kbt. 122/A.§ 2015. július
2015. 

szeptember 2016. december

saját forrás és 
állami 

támogatás
egyedi közgyűlési 
határozat szerint

Az eljárás 
megindításá-
nak várható 
időpontja

Bírálóbizottság tagjai

Eljárás 
befejezésének 

tervezett 
időpontja

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám A közbeszerzés Fedezetül 
szolgáló 

pénzeszközTárgya, megnevezése, mennyiségeTárgya, megnevezése, mennyisége Irányadó eljárásrend Tervezett 
eljárás típus

Tárgya


















