
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
 

KÖZGYŰLÉSE 

 
Szám: 1-34/2022. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

KÉSZÜLT:  a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. december 2. napi 
soron következő nyílt üléséről. 

 
AZ ÜLÉS HELYE:  a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 106-os számú 

tárgyalóterme 
(Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 

 
AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:00 óra 
 
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: 
Barnabás István, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Fehérvári Tamás, Filóné Ferencz 
Ibolya, Kovács János, Mezősi Árpád, Paczolay Csaba (a 2. napirendi pont tárgyalása 
közben érkezett), Pintér Szilárd, Szabó Loránd (a 2. napirendi pont tárgyalása 
közben érkezett), Takács László. 

 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Kapitány Zsolt, Orbán Attila, 
Ribányi József, Dr. Égi Csaba, Széles András 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: - 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 8 fő  
 
Az ülésen jelen volt dr. Korossy Ildikó megyei főjegyző, dr. Ritter Beáta megyei 
aljegyző és Nagyné Gyura Györgyi, pénzügyi osztályvezető. 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:  
dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője  
dr. Say István, az Értéktár Bizottság elnöke 
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:  
A Tolnai Népújság tudósítója.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Szeretettel és tisztelettel köszönti a Közgyűlés tagjait, Főjegyző Asszonyt, a 
meghívott vendégeket, a média képviselőit és a Hivatal dolgozóit. A Közgyűlés mai 
ülését megnyitja.  
 
Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 8 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
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Elmondja, hogy az írásos napirendi javaslatot a mai közgyűlésről a képviselőtársak 
megkapták. A bizottságok elvégezték a munkájukat. Megkérdezi, hogy van e 
valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, véleménye, módosító javaslata. 
 
Mivel kérdést, véleményt, illetve módosító javaslatot nem lát, ezért kéri, hogy 
szavazzanak a meghívóban kiküldött napirendről. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat 
nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 
N A P I R E N D: 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés 
között történt eseményekről  

 Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
  
2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
  
3. Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról  
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 

módosítására 
 Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
  
5. Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi munkájáról  
 Előterjesztő: dr. Say István, a Bizottság elnöke 
  
6. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2023. évi munkatervének 

elfogadására  
 Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
  
7. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyására  
 Előterjesztő: dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző 
  
8. Tájékoztató a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum és a Foglalkoztatási 

Partnerség Tolna megyében című projektekről  
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
9. Javaslat alapítványi támogatásra  
 Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
A napirendi pontok tárgyalása következik.  
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1. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés 
között történt eseményekről 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Nem tárgyalta bizottság az 
előterjesztést. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések, vélemények 
következnek. Megadja a szót Filóné Ferenc Ibolya képviselő asszonynak. 
 
Filóné Ferenc Ibolya, képviselő: 
Köszöni a szót. 2022. november 11-én Elnök Úr is elfogadta a meghívásukat, ezúton 
is szeretné megköszönni, hogy részt vett az Ermel-Vojnits kápolna avatásán. Csak 
egy apró pontosítást szeretne mondani: az ünnepi beszédet nem az államtitkár úr 
mondta, bár ő is szólt a jelenlévőkhöz, hanem Gulyás Gergely miniszterelnökséget 
vezető miniszter. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni. További kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy az 
írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
46/2022. (XII. 2.) közgyűlési határozata a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és 
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között 
történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul 
vételéről: 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 44/2022. 
(XI. 4.) és a 45/2022. (XI. 4.) lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadja és azok tartalmát jóváhagyja. 
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés 
között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
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2. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést valamennyi 
bizottság megtárgyalta. Kéri Kovács János elnök urat, hogy a távollévő bizottság 
elnökei helyett is ismertesse a bizottságok döntését. 
 
Kovács János, a Bizottság elnöke: 
Köszöni a szót. Elmondja, hogy mind a három bizottság egyhangúlag támogatta a 
rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Megérkezett Paczolay Csaba képviselő. A továbbiakban a közgyűlés 9 fővel folytatja 
munkáját. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni. Köszönti dr. Printz Jánost, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló 
Kft. ügyvezetőjét. Könyvvizsgáló Urat kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
 
dr. Printz János, könyvvizsgáló: 
Köszöni szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés!  
Könyvvizsgálói megbízásuk teljesítése keretében ezúttal is megvizsgálták, 
ellenőrizték az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására 
előterjesztett javaslatot, rendelettervezetet. A véleményük, jelentésük ezúttal is 
rendelkezésre áll, annak kiegészítésével együtt. Úgy nyilatkoznak, hogy a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 
rendelettervezet az előterjesztésben részletezett információk alapján készült, és 
megítélésük szerint alkalmas arra, hogy rendeletalkotásra kerüljön sor. Ami a 
módosítás tartalmát és elveit illeti, az előterjesztés megfelel az általuk is idézett 
követelménynek, hogy a közgyűlés - az államháztartási törvényből idézünk - az I. 
negyedévet kivéve, negyedévenként a költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig módosítja, módosíthatja a költségvetési rendeletét. Jelen módosítás a 
mértékét tekintve nem jelentős, 9 391 466,- Ft, tehát az összegét tekintve mindössze 
0,5 %-os változást idéz elő, de természetesen nem csak a mérték a fontos, hanem 
hogy a változások számbavétele a költségvetésben megfelelően átvezetésre 
kerüljön. Ezzel a mostani előterjesztéssel a rendeletmódosítás által ez megtörténik, 
az elfogadása esetén, és másrészről a viszonylag kis változás mögött belső 
strukturális módosulások is átvezetésre kerülnek. Mindezek jegyében alakították ki a 
már korábban említett véleményüket a rendeletalkotásra való alkalmasságról. 
 
Megérkezett Szabó Loránd képviselő. A továbbiakban a bizottság 10 fővel folytatja 
munkáját. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni a szóbeli kiegészítést. A jegyzőkönyv számára jelzi, hogy két képviselő 
társuk megérkezett, tehát a létszámuk változott. Most már 10 fő közgyűlési tag van 
jelen. 
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Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek. 
 
Mivel nem lát kérdést és véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. 
 
Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről, amit írásban megkaptak a képviselők. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
7 igen, 2 tartózkodás és 1 nem. Főjegyző asszony véleménye? 
 
dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző: 
Nincs meg a minősített többség. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Nincs meg a minősített többség, akkor ezt a rendelet-tervezetet nem szavaztuk 
meg. 

 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 

 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról  
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést valamennyi 
bizottság megtárgyalta. Kéri Kovács János képviselő urat, hogy ismertesse a 
bizottságok véleményét. 
 
Kovács János, a Bizottság elnöke: 
Köszöni a szót. Elmondja, hogy valamennyi bizottság egyhangúlag támogatta a 
rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. A vitát megnyitja, a kérdések, vélemények következnek az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Nem lát sem kérdést, sem hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont 
vitáját.  
 
Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről, amit írásban megkaptak a képviselők. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
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Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5 igen 
szavazattal, 5 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül nem fogadta el a Tolna 
Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet-tervezetet. 
 
 
4. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést a 
bizottságok tárgyalták. Kéri Kovács Jánost, hogy mondja el a bizottságok 
véleményét. 
 
Kovács János, a Bizottság elnöke: 
Köszöni a szót. Elmondja, hogy mind a három bizottság egyhangúlag támogatta a 
javaslat elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. A vitát megnyitja, a kérdések, vélemények következnek az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Nem lát sem kérdést, sem hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont 
vitáját.  
 
Kéri, szavazzanak a javaslatról, amit írásban megkaptak a képviselők. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
47/2022. (XII. 2.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 
módosításáról és új egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratának jóváhagyásáról 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal (7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13.) alapító okiratát a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal módosítja. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal (7100, Szekszárd, Szent 
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István tér 11-13.) egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát a határozat 2. melléklete szerint elfogadja. 
 

3. A határozat 1. melléklete szerinti módosító okirat és a 
határozat 2. melléklete szerinti egységes szerkezetű 
alapító okirat 2023. január 1. napjával lép hatályba.  
 

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 
a Közgyűlés elnökét, hogy a határozat 1. melléklete 
szerinti módosító okiratot aláírja. 
 

5. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alapító 
okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történő 
átvezetésére tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Felelős:  
az 1-4. pont esetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés 
elnöke; 
az 5. pont esetében dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző  
Határidő:  
az 1-4. pont esetében azonnal; 
az 5. esetében azonnal. 
 

(Az alapító okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
a jegyzőkönyv 1. és 2. számú mellékleteit képezik.) 
 
 
5. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi munkájáról  
Előterjesztő: dr. Say István, a Bizottság elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést a 
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta, az ő véleményüket kéri. 
 
Kovács János, a Bizottság tagja: 
Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 
egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Dr. Say István urat, az Értéktár Bizottság elnökét kérdezi, kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni. 
 
dr. Say István, bizottsági elnök: 
Köszöni szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés!  
Rövid lesz, néhány apró megjegyzést tenne. Egyrészt köszönetét fejezi ki a 
Közgyűlésnek az üggyel kapcsolatos mentalitásáért, a Hivatalnak és a Kabinetnek az 
ezzel kapcsolatos nagyon alapos és rendszeres közreműködéséért, és meg kell 
említenie, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet Megyei Igazgatóságától is hathatós 
segítséget kapnak. Az anyag 3. oldalán szerepel, hogy lett volna egy nagy 
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bemutatkozása Tolna Megyének, itt nem részletezte, gyakorlatilag Veszprém megye 
hívta meg Tolna megyét a konferencia megtartására, kiállítás rendezésére. Ez most 
a helyzet miatt elhalasztódott jövőre, ami tiszta szerencse, mert így Tolna megye 
bemutatkozása az Európa kulturális fővárosa rendezvény-sorozat része lesz, tehát 
még rangosabb lesz, mint ahogy készültek. Elnézést kér azért, akit érintett, hogy a 
mostani anyagban nem szerepelnek részletező mellékletek olyan nagy számban, 
mint máskor. A kincsestolnamegye.hu honlapon a legfrissebb információk mindig 
elérhetők. A bizottság olyan munkákra is készül, hogy most már a nagyon nagy 
számú megyei érték körében csoportosításokat hajtson végre, és egy-egy érték-
blokkot hozzon létre, mert lassan követhetetlenné válik. Köszöni szépen a szót. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni. A vitát megnyitja, kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Nem lát kérdést. 
 
Vélemények következnek. 
 
Nem lát véleményt sem. Elmondja, hogy ő is szeretné megköszönni dr. Say úr 
fáradozását a bizottság vezetésében és azt gondolja, hogy az együttműködésük 
kiváló, jól működik, ez pedig komoly üzenet a megyében élő emberek számára, hogy 
az elképzeléseik a jövőről miről szólnak.  
 
Lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról, amit 
írásban megkaptak a képviselők. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
48/2022. (XII. 2.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Értéktár Bizottság 2022. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar 
nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való 
felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának 
szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 
4. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Tolna Megyei 
Értéktár Bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
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6. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2023. évi munkatervének 
elfogadására 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést mindhárom 
bizottság tárgyalta. Kéri Kovács Jánost, hogy ismertesse a Bizottságok véleményét. 
 
Kovács János, a Bizottság elnöke: 
Köszöni a szót. Elmondja, hogy mindhárom bizottság egyhangúlag támogatta a 
javaslat elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések, hozzászólások 
következnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.  
 
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
49/2022. (XII. 2.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 2023. évi munkatervének 
elfogadásáról 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 16. §-a alapján a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 2023. évi munkatervét a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja.  

 
2. Felkéri az elnököt és a főjegyzőt, hogy a munkatervben 

foglaltak megvalósításáról gondoskodjon.  
 
Határidő: a végrehajtásra: 2023. évben folyamatos 
Felelős: a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző 

 
(A Közgyűlés 2023. évi munkaterve a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) 
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7. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyására  
Előterjesztő: dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság tárgyalta. Kéri Kovács 
Jánost, hogy mondja el a bizottságok véleményét. 
 
Kovács János, a Bizottság elnöke: 
Köszöni a szót. Elmondja, hogy mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a javaslat 
elfogadását. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Főjegyző Asszonyt kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
 
dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző: 
Köszöni szépen, nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Kérdések, hozzászólások következnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.  
 
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
50/2022. (XII. 2.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2023. évi éves belső ellenőrzési 
tervét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.  
 
Felelős: dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző 
Határidő: 2023. január 1-től folyamatos 
 

(Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve a jegyzőkönyv 4. számú 
mellékletét képezi.) 
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8. NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum és a Foglalkoztatási 
Partnerség Tolna megyében című projektekről  
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést két bizottság 
tárgyalta. Kéri Kovács Jánost, hogy ismertesse a Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét. 
 
Kovács János, a Bizottság elnöke: 
Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság és a 
Pénzügyi és Monitoring Bizottság is egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását.  
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Kérdések következnek. 
 
Kérdés nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Kéri, hogy szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 9 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
51/2022. (XII. 2.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Foglalkoztatási Paktum és a Foglalkoztatási 
Partnerség Tolna megyében című projektekről szóló 
tájékoztató tárgyában  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Foglalkoztatási Paktum és a Foglalkoztatási 
Partnerség Tolna megyében című projektekről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
 

9. NAPIRENDI PONT 
Javaslat alapítványi támogatásra 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést a 
bizottságok tárgyalták. Kéri Kovács Jánost, hogy mondja el a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét. 
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Kovács János, a Bizottság elnöke: 
Köszöni a szót. Elmondja, hogy mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a javaslat 
elfogadását.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.  
 
Kéri, hogy szavazzanak az alapítvány támogatásáról. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
52/2022. (XII. 2.) közgyűlési határozata alapítványi 
támogatásról 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 50.000 Ft 
összegű támogatásban részesíti az I. Béla Alapítványt. 
 

2. A Közgyűlés az alapítványi támogatást a 2022. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 

 
3. A Közgyűlés megbízza Elnökét, hogy a támogatási 

szerződés megkötéséről és a támogatás összegének 
kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Megköszöni a képviselők munkáját és a Közgyűlés ülését 10:25 órakor bezárja.  
 

 
 
 

k. m. f.  
 
 
 
 
 
  Fehérvári Tamás dr. Korossy Ildikó 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 



1. melléklet 

 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a Tolna Megyei Önkormányzat által 2015. 
szeptember 25. napján kiadott 351/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének …./2022. (XII. 2.) közgyűlési határozatára  figyelemmel – a következők 
szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.1.1. megnevezése: Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 
 
2. Az alapító okirat 3.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.1.1. megnevezése: Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 
 
3. Az alapító okirat 4.1. pontjában a „megyei főjegyző” szövegrész helyébe a „megyei 

jegyző” szöveg lép. 
 
4. Az alapító okirat 4.3.1. alpontjában a „megyei főjegyző” szövegrész helyébe a „megyei 

jegyző” szöveg lép. 
 
5. Az alapító okirat 4.5. pontjában a „Tolna megye” szövegrész helyébe a „Tolna 

Vármegye” szöveg lép. 
 

 6. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1 A megyei jegyzőt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 82. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, figyelembe véve a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 246. §-ában és a 247. § (1) bekezdésében 
foglaltakat, a közgyűlés elnöke – pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki, menti 
fel és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. 

 

 7. Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat 3. sorában az „egyéb foglalkoztatási 

jogviszony” szövegrész helyébe a „megbízási jogviszony” szöveg lép. 

 

 8. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

 
 
Jelen módosító okiratot 2023. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Szekszárd, időbélyegző szerint 

 
                                                                                                              Fehérvári Tamás 
                                                                                                             a Közgyűlés elnöke 



2. melléklet 

 

Okirat száma:  

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tolna Vármegyei 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Tolna Megyei Önkormányzat 
Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezete 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 

3.1.2. székhelye:  7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzat és szervei 
működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 
történő együttműködésének összehangolásában.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1 Az önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke vagy a 
megyei jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés az önkormányzatok egymás 
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában, a 
helyi önkormányzat, a hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok tervezéssel, 
gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos 
feladatainak ellátása. 

4.3.2. Projekt előkészítés, projekt lebonyolítás, projektmenedzsmenti feladatok 
végrehajtása jogszabályban foglaltak szerint és megállapodás alapján. 

4.3.3. Más szervek részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások ellátása.  

4.3.4. A választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása 
jogszabályban foglaltak szerint. 

4.3.5. A népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása jogszabályban foglaltak szerint. 

4.3.6. Az önkormányzat és szervei feladat és hatáskörébe tartozó területfejlesztési, 
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása, döntés 
előkészítése és végrehajtása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

2 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

3 013360 
Más szervek részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, üzemeletetési, egyéb 
szolgáltatások 

4 016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
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6 041140 Területfejlesztés igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tolna Vármegye 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási 
előirányzat 20 %-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A megyei jegyzőt a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 246. §-ában és a 247. § (1) bekezdésében foglaltakat, a közgyűlés elnöke – 
pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette az egyéb 
munkáltatói jogokat. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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3. melléklet 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
 

2023. évi munkaterve 
 
 

A közgyűlés soros üléseinek állandó napirendi pontjai: 
 
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között 
történt eseményekről. Az előterjesztés tartalmazza a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, és a közgyűlés elnöke és állandó 
bizottságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót, az egyéb 
eseményekről szóló tájékoztatót, az elnök szabadságának kivételéről szóló 
tájékoztatót. A Közgyűlés soros ülésén az aktualitástól függően a nyílt ülés utolsó 
napirendi pontja az interpellációra, kérdésre adott válasz. 
 
 
 

FEBRUÁR 10. (péntek) 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 
módosítása 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és 

Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály 

 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása  

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és 

Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály 

 

3. Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi működéséről 

Előterjesztő: dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző 

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és 

Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 

 

4. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata éves beszámolója a 

Deutsche Bühne Ungarn hasznosításáról 

Előterjesztő: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring 

Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 
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5. A Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható 

összegének jóváhagyása  

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Pénzügyi és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály 

 

6. A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi éves közbeszerzési tervének 

elfogadása 

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring 

Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 

 

7. A Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2023. évi üzleti tervének 

elfogadása 

Előterjesztő: Varga-Stadler Gábor ügyvezető 

Bizottsági tárgyalást igényel: Pénzügyi és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős: Varga-Stadler Gábor ügyvezető 

 

8. A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért-Tolna Megyei 

Térségfejlesztési Nkkft. közötti 2023. évi feladat-ellátási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és 

Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 

 

9. A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2023. évi üzleti 

tervének elfogadása 

Előterjesztő: Kiss Balázs ügyvezető 

Bizottsági tárgyalást igényel: Pénzügyi és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős: Kiss Balázs ügyvezető 

 

10. A Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési 

Ügynökség Nkkft. közötti 2023. évi feladat-ellátási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és 

Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 

 

11. A Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó 
munkavállalói részére Cafeteria juttatás elfogadása 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring 
Bizottság 
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 
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12.     Tolna Megye Előzetes Integrált Területi Programja 2021-2027 módosítása 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi 
és Monitoring Bizottság 
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály 
 
13. A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi marketing-tervének elfogadása 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, 
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 
 
14.    Tájékoztató a Sió-projektek előrehaladásáról 

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi 

és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület-és Vidékfejlesztési Osztály 

 
15. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke 2023. évi szabadsága 
ütemezésének elfogadása 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság 
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 
 
 
 

MÁJUS 26. (péntek) 
 

1. Beszámoló Tolna megye 2022. évi közbiztonsági és 
közlekedésbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Szabó Csaba megyei rendőrkapitány 
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 

 

2. Tájékoztató a Katasztrófavédelem Tolna megyében végzett 2022. évi 

munkájáról 

Előterjesztő: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 

 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének 

megalkotása  

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és 

Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály 

 

4. A Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. éves beszámolójának 

és közhasznúsági jelentésének elfogadása  

Előterjesztő: Varga-Stadler Gábor ügyvezető 
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Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és 

Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős: Varga-Stadler Gábor ügyvezető 

 

5. A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. éves 

beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása  

Előterjesztő: Kiss Balázs ügyvezető 

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és 

Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős: Kiss Balázs ügyvezető 

 
6. Éves ellenőrzési jelentés a Tolna Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési 
tevékenységének tapasztalatairól 
Előterjesztő: dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző 
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és 
Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság 
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 
 
7. Falu- és tanyagondnoki képzés megvalósítása 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring 
Bizottság 
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 
 
8. Tájékoztató a megyei identitás erősítése Tolna megye egyes járásaiban 
TOP-5.3.2-es projektek végrehajtásáról 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi 
és Monitoring Bizottság 
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály 
 
 
 

JÚNIUS 30. (péntek) 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és 

Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály 

 

2.    Tájékoztató a Sió-projektek előrehaladásáról 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi 
és Monitoring Bizottság 
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület-és Vidékfejlesztési Osztály 
 

3. Javaslat megyei kitüntető díjak odaítélésére 

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
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Bizottsági tárgyalást igényel: ad-hoc bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 
 
 

SZEPTEMBER 1. (péntek) ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS 
 
Kitüntető díjak átadása. 

 
 

SZEPTEMBER 22. (péntek) 
 

1. Közmeghallgatás 
 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 
módosítása 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring 
Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály 
 
3. Tájékoztató a Sió-projektek előrehaladásáról 

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi 

és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület-és Vidékfejlesztési Osztály 

 
 
 

DECEMBER 1. (péntek)  
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és 

Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály 

 

2. A Tolna megyei Integrált Területi program 2021-2027 módosítása 

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi 

és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály 

 

3. Tájékoztató a Sió-projektek előrehaladásáról 

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi 

és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület-és Vidékfejlesztési Osztály 
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4. Tájékoztató a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt 

végrehajtásáról 

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi 

és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület-és Vidékfejlesztési Osztály 

 
5. Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2023. évi munkájáról  

Előterjesztő: dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 

 

6. A Tolna Megyei Önkormányzat 2024. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és 

Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 

 

7. A Tolna Megyei Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Bizottsági tárgyalást igényel: Pénzügyi és Monitoring, Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 

 

8. Az önkormányzat 2024. évi külügyi tervének elfogadása, összegző 

értékelés az önkormányzat 2023. évi nemzetközi tevékenységéről 

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke  

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály 
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4. melléklet 
 

Tolna Megye Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési terve 
 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) határozza meg 
azokat a feladatokat, amelyeket a helyi önkormányzatnak és hivatalának a belső 
kontrollrendszer megszervezése és működtetése keretében el kell végeznie; továbbá 
a hivatkozott jogszabályok rendelkeznek arról is, hogy a belső kontrollok körében 
gondoskodni kell a belső ellenőrzés feladatainak ellátásról is. Ennek érdekében éves 
ellenőrzési tervet kell készíteni, melyet a közgyűlésnek a tárgyévet megelőző év 
december 31-ig kell jóváhagynia.  
 
A 2023. évi belső ellenőrzési feladatokat – tekintettel arra, hogy közszolgálati 
jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőrrel, illetve belső ellenőrzési szervezettel 
nem rendelkezünk – külső erőforrás igénybevételével, szolgáltatóval kötött megbízási 
szerződés útján kívánjuk ellátni.  
 
 
Mindezek figyelembevételével a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi belső 
ellenőrzési terve a következőket tartalmazza. 
 

I. A belső ellenőrzés tervezésének bemutatása  
 
A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a 
költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által 
közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével, és egyben köteles olyan 
szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a 
rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és 
eredményes felhasználását.  
  
Az Áht. 70. § (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer 
keretén belül működő, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a 
jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, 
gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat 
fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.  
  
A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az 
ellenőrzött szervezet irányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak 
hatékonyságát, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, 
valamint a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és 
elszámolását, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás folyamatát.  
  
A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső 
ellenőrzési tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, 
működését és információs rendszerét fenyegető kockázatokat, a pénzügyi és 
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működési adatok megbízhatósága és zártsága, a működési folyamatok 
hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a jogszabályok, a 
szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén.   
  
A belső ellenőrzés 2023. évi munkatervéhez kapcsolódóan kockázatelemzés készült, 
figyelembe véve a Kormányrendeletben foglaltakat, továbbá a Belső Ellenőrzési 
Kézikönyv iránymutatásait, amely szerint megtörtént az önkormányzat tevékenységét 
érintő, gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok felmérése.  
 
A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben 
rögzített két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt 
hatásának összevont értékelése alapján rangsoroltuk. Az integrált mutatók a 
következő sorrendet mutatják: 

jogszabályi változások hatása, 
kontrolltevékenységek működése,  
belső szabályozás komplexitása, 
bevételek realizálhatósági szintje, 
pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai, 
szervezeti változások hatásai, 
személyi változások hatásai. 

 
Az éves terv összeállításánál számításba vett prioritások: 

- belső kontrollok szabályozottsága és működése, 
- a belföldi és külföldi kiküldetéssel, valamint a munkába járás 

költségtérítésének elszámolásával kapcsolatos feladatok, 
- az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel (civil szervezetek számára) 

államháztartáson kívülre juttatott támogatások felhasználásának, 
elszámolásának, nyilvántartásának szabályszerűsége, 

- a közérdekű adatok kötelező közzétételével kapcsolatos jogszabályok által 
előírt kötelezettségek betartásának ellenőrzése, 

- a vagyongazdálkodás szabályozottsága, a vagyonnyilvántartások, 
leltározási tevékenység szabályszerűsége, 

- az előirányzatok felhasználásának tervszerűsége,  
- a gazdálkodás és a könyvvezetés szabályszerűsége, 
- a kötelezettségvállalások célszerűsége, ésszerű forrás és 

eszközfelhasználás, 
- a korábbi években zajlott belső és külső ellenőrzések tapasztalatainak, 

megállapításainak realizálása. 
 
II. A tervezett ellenőrzés bemutatása 
 

Az ellenőrzés tárgya: 
A belföldi és külföldi kiküldetéssel, valamint a munkába járás 
költségtérítésének elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
szabályszerűségének ellenőrzése. 
 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy megfelelően szabályozott-e a 
vizsgálat tárgyával összefüggő eljárásrend, szabályos-e a belföldi és külföldi 
kiküldetések költségeinek dokumentálása, a dolgozók saját tulajdonú gépjárművel 
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történő munkába járása, illetve hivatali célú használata a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kerül-e elszámolásra. 
 
Az ellenőrzés módszere: 
A bekért dokumentumok, nyilvántartások áttekintése és elemzése, számviteli 
nyilvántartások, folyamatok és rendszerek működésének vizsgálata, véletlenszerűen 
kiválasztott bizonylatok ellenőrzése útján. 
 
Ellenőrzött szervezeti egység:   Tolna Megyei Önkormányzat, 
      Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal. 
 
Ellenőrizendő időszak: 2022. január 1.-2023. március 31.  
 
Szükséges ellenőrzési kapacitás:  10 ellenőri nap 
 
Ellenőrzés típusa:              pénzügyi és szabályszerűségi 
 
Ellenőrzés ütemezése:   2023. III. negyedév 
Megj: Az ellenőrzés ütemezése a Főjegyző és a belső ellenőr megállapodása alapján 
módosulhat.  
 
Tanácsadásra rendelkezésre álló kapacitás: igény szerint. 
 
A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás:  
a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17) pontja, illetve a költségvetési szervnél és 
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők 
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési 
szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező 
továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet előírásai alapján.  
 

 
III. Kockázatelemzés  

 
KOCKÁZAT ELEMZÉSI ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT 

2023. évi tervhez 
 

Működési környezet kockázata        
       

Sor-
szám 

A kockázati tényezők 
megnevezése 

Valószínűség 
prioritása 

Hatás 
prioritása 

Összesített 
kockázati 

besorolása 

1. Jogszabályi változások 
hatása 

magas magas magas 

2. Bevételek 
realizálhatósági szintje 

közepes magas közepes 

3. Pénzügyi 
szabálytalanságok 
bekövetkezésének 
hatásai 

közepes magas közepes 
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4. Szervezeti változások 
hatásai 

alacsony közepes alacsony 

5. Belső szabályozás 
komplexitása 

közepes magas közepes 

6. Kontrolltevékenységek 
működése  

közepes magas magas 

7. Személyi változások 
hatásai 

alacsony közepes közepes 

8. Alkalmazott munkaerő 
képzettsége 

alacsony magas közepes 

9. Tévedések 
bekövetkezése 

közepes alacsony alacsony 

10. Csalás, korrupció alacsony magas alacsony 

 
Folyamatban rejlő kockázat 
 
A belföldi és külföldi kiküldetéssel, valamint a munkába járás költség-
térítésének elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
 

Sor-
szám 

A kockázati tényezők 
megnevezése 

Valószínűség 
prioritása 

Hatás 
prioritása 

Összesített 
kockázati 

besorolása 

1 Nem teljes körű a belföldi 
és külföldi kiküldetések, 
valamint a munkába járás 
költségtérítésének 
szabályozása 

 
 

magas 
 

 
 

közepes 

 
 

magas 

2. Hiányos a belföldi 
kiküldetés elrendelésének 
dokumentálása és a 
kiküldetés során felmerülő 
költségek bizonylatolása 

magas közepes magas 

3. Saját tulajdonú gépjármű 
hivatali célú használatának 
rendje nincs teljes 
mértékben összhangban a 
jogszabályi előírásokkal 

 
közepes 

  
közepes 

 
közepes 

4. A külföldi kiküldetés során 
elszámolható kiadások 
bizonylatolása hiányos 

közepes közepes közepes 

5. Nem egységesen 
alkalmazzák a munkába 
járás költségének 
megtérítésére vonatkozó 
szabályokat 

közepes közepes közepes 

6. Korábbi belső ellenőrzés közepes közepes közepes 
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