
Szám: 635/2011. 
 
 

TOLNA        MEGYEI 
        

KÖZLÖNY 
 

TARTALOM 
 
 
 

I.  
SZEMÉLYI RÉSZ 

 
 

3/2011. (I. 21.) határozat A Móra Ferenc Általános Iskola vezetőjének 
megbízásáról. 

 
5/2011. (I. 21.) határozat A Megye-Város Egyeztető Bizottság hiányzó 

tagjainak megválasztásáról. 
 
15/2011. (I. 21.) határozat Hazai és nemzetközi szervezetekbe választott, 

delegált képviselők visszahívásáról. 
 
16/2011. (I. 21.) határozat Hazai és nemzetközi szervezetekben történő 

képviseletről. 
 
17/2011. (I. 21.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula 

Könyvtára igazgatójának megbízásáról. 
 
 
 

II.  
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 
 
 
1/2011. (I. 21.) rendelet  A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
2/2011. (I. 21.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott 

szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról 
szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
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3/2011. (II. 18.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról. 
 
4/2011. (II. 18.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi 

költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet, valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló 9/2010. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
5/2011. (II. 18.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről. 
 
6/2011. (II. 18.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott 

gyermekintézményekben fizetendő intézményi 
étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
 

III.  
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 
 
 
1/2011. (I. 21.) határozat A lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
2/2011. (I. 21.) határozat Kamatcsere ügylet lebonyolításáról. 
 
4/2011. (. 21.) határozat A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulással a gyógytestnevelési feladatok 
ellátására kötött megállapodás módosításáról. 

 
6/2011. (I. 21.) határozat Működési hitel felvételéről. 
 
7/2011. (I. 21.) határozat Működési hitel felvételéről. 
 
8/2011. (I. 21.) határozat A teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt 

célokról. 
 
9/2011. (I. 21.) határozat A megyei főjegyző teljesítményértékeléséről szóló 

tájékoztatóról. 
 
10/2011. (I. 21.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi 

nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 
2011. évi nemzetközi teendőkről. 

 
11/2011. (I. 21.) határozat A Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat 

Tolna Megyei Egysége tevékenységéről. 
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12/2011. (II. 18.) határozat A lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
13/2011. (II. 18.) határozat A megyei fenntartású intézmények saját 

hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól 
szóló tájékoztatóról. 

 
14/2011. (II. 18.) határozat A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

2010. évi tevékenységéről. 
 
18/2011. (II. 18.) határozat Intézmények alapító okiratának módosításáról. 
 
19/2011. (II. 18.) határozat A kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári  

feladat ellátásáról szóló megállapodás 
elfogadásáról. 

 
20/2011. (II. 18.) határozat A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulással 

egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok 
ellátására kötendő megállapodás jóváhagyásáról. 

 
21/2011. (II. 18.) határozat A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális 

Társulás Társulási Megállapodásának 
megszüntetéséről. 

 
22/2011. (II. 18.) határozat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 
Társulási Megállapodásának felmondásáról szóló 
268/2010. (XII.9.) önkormányzati határozatának 
jóváhagyásáról. 

 
23/2011. (II. 18.) határozat Megállapodás megkötéséről Szekszárd Megyei 

Jogú Város Önkormányzatával a gyermekvédelmi 
szakellátások közül az otthont nyújtó, valamint az 
utógondozói feladatok ellátására. 

 
24/2011. (II. 18.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi 

összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról. 
 
25/2011. (II. 18.) határozat A TIOP-1.1.1/07/1 projekt keretében informatikai 

eszközök beszerzésére irányuló közösségi 
értékhatárt elérő közbeszerzéssel kapcsolatos 
hatáskörök átruházásáról. 

 
26/2011. (II. 18.) határozat A területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő 

együttműködési megállapodások jóváhagyásáról. 
 
27/2011. (II. 18.) határozat Az engedélyezett álláshelyek csökkentéséről és 

létszámcsökkentés elrendeléséről. 
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28/2011. (II. 18.) határozat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly-
hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról. 

 
29/2011. (II. 18.) határozat Alapítványi támogatásokról. 
 
30/2011. (II. 18.) határozat A Balassa János Kórház TIOP-2.2.2/C/10/1 

kódszámú „A Perinatális Intenzív Centrumok és az 
Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki 
fejlesztése„ című pályázati felhívásra benyújtott 
pályázatának jóváhagyásáról. 

 
 
 

IV.  
KÖZLEMÉNYEK 

 
A Magyar Közlönyben – 2010. december 10. és 2011. április 1. között – 
kihirdetett egyes jogszabályokról. 
 
 
 

V.  
MELLÉKLETEK 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 4/2011. (I. 21.) közgyűlési határozatának melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 8/2011. (I. 21.) közgyűlési határozatának melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának 
mellékletei. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 19/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 20/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának 
mellékletei. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 23/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának 
mellékletei. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 24/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 26/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának 
mellékletei. 
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A Tolna Megyei Közgyűlés 27/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 28/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 1/2011. (I. 21.) önkormányzati rendeletének 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 2/2011. (I. 21.) önkormányzati rendeletének 
melléklete. 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2011. (I. 21.) önkormányzati rendeletének 
melléklete. 
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I. 
SZEMÉLYI RÉSZ 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 3/2011. (I. 21.) közgyűlési 
határozata a Móra Ferenc Általános Iskola vezetőjének 
megbízásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Móra Ferenc 
Általános Iskola vezetésével kapcsolatos feladatoknak a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
helyettesítés rendjében foglaltak szerinti ellátására 2011. január 
21-től 2011. július 1. napjáig  Pallos Máriát bízza meg. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 5/2011. (I. 21.) közgyűlési 
határozata a Megye-Város Egyeztető Bizottság hiányzó 
tagjainak megválasztásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megye-Város 

Egyeztető Bizottság tagjainak – figyelemmel az 1990. évi 
LXV. törvény 61/A.§-ban foglaltakra – Márkus György és 
Tóth Endre képviselőket megválasztja. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának 

érintettek részére történő eljuttatására. 
 
Felelős: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 15/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata hazai és nemzetközi szervezetekbe választott, 
delegált képviselők visszahívásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbiakban 

felsorolt szervezetekbe delegált képviselőit – munkájukat 
megköszönve – visszahívja: 

 
Tolna Megyei Idősügyi Tanácsból:  
Nagy Györgyöt, az Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület képviselőjét;  
Gyimesi Jánost, az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas 
Szövetség képviselőjét;  
Dongó Lászlót, a Gemenc Volán Nyugdíjas Szervezete 
képviselőjét;  
dr. Mikoly Liliant, a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosító Igazgatósága képviselőjét;  
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Lemle Bélánét, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
képviselőjét; 
dr. Széchenyi Attilát, a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése Humán Bizottság képviselőjét;  
Balázsi Zoltánt, a Református Lelkészi Hivatal 
képviselőjét 

 
2. A Közgyűlés felkéri a főjegyzőt ezen határozatának az 

érintett személyek, szervezetek részére történő eljuttatására. 
 

Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 16/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata hazai és nemzetközi szervezetekben történő 
képviseletről: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi 

személyeket a felsorolt szervezetekbe megválasztja: 
 

Tolna Megyei Idősügyi Tanácsba:  
Bóvári Jánosnét, Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesülettől; 
Ifjú Gyulánét, „Életet az Éveknek” Nyugdíjas 
Szövetségtől;  
Felkl Jánosnét, Gemenc Volán Nyugdíjas Szervezetétől; 
Keresztes Lászlót, Tolna Megyei Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságától;  
Martin Mártát, Magyar Máltai Szeretetszolgálattól;  
Kerecsényi Mártont, Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése Humán Bizottságából;  
Mester Lajosnét, a Református Lelkészi Hivatalból 

 
2. A Közgyűlés az alábbi személyek megbízatását a felsorolt 

szervezetekben megerősíti: 
 

a) Duna Menti Tartományok Munkaközössége Sport 
Bizottságban: 

Pécsi Gábort 
 

b) Tolna Megyei Idősügyi Tanácsban:  
dr. Horváth Marcellt, a Tolna Megyei Nyugdíjas 
Szervezetek Érdekszövetségétől;  
Fenyvesné Palkó Máriát, a Nyugdíjasok Országos 
Képviseletétől;  
Gulyás Katalint, a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei 
Szervezetétől;  
Bacsmai Lászlót, a Római Katolikus Plébániáról;  
dr. Hidasiné Somogyi Juliannát, az Evangélikus Lelkészi 
Hivataltól 
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3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése A Megyei 

Kitüntető Díjakat Elbíráló Ad-Hoc Bizottság elnökévé Széles 
András közgyűlési tagot, tagjaivá dr. Égi Csaba és Krauss 
Péter közgyűlési tagokat a 2010-2014-es választási ciklus 
időtartamára megválasztja.  

 
4. A Közgyűlés felkéri a főjegyzőt ezen határozatának az 

érintett személyek, szervezetek részére történő eljuttatására. 
 

Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 17/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula 
Könyvtára igazgatójának megbízásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, 

hogy Liebhauser János pályázó nem felel meg a pályázati 
feltételeknek. 
 

2. A Közgyűlés 2011. február 18-tól az újabb pályázati kiírás 
eredményes lezárásáig megbízza Liebhauser Jánost a 
Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára 
igazgatói teendőinek ellátásával, jelenlegi illetménye 
változatlanul hagyásával. 
 

3. A Közgyűlés felkéri elnökét a megbízással kapcsolatos 
adminisztratív teendők ellátására 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
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II. 
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 
 

1. § 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. 
melléklete lép.  
 

2. § 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 38. sora törlésre kerül, 
azt ezt követően felsorolt vagyonelemek sorszámozása értelemszerűen módosul. 

 
3. § 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletének 2. sora törlésre 
kerül. 
 

4. § 
 

Záró rendelkezés 
 

Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba.    
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
Záradék: 
A rendelet 2011. január hónap 21. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2011. január hónap 21. nap               
 
                                                                                     dr. Bartos Georgina 
                                                                                         megyei főjegyző 
 

9



2011. év április hó Tolna Megyei Közlöny XXI. évfolyam 1. szám 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben 
fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az általa fenntartott bentlakásos 
szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
"A Közgyűlés az intézményi térítési díjat: 
 
a ) az Integrált Szociális Intézmény (a továbbiakban: ISZI) Dunaföldvári Idősek 

Otthonában napi 2867 Ft-ban, havi 86.000 Ft-ban; 
 
b ) az ISZI bátaszéki Szivárvány Idősek Otthona normál egységében napi 3000 Ft-

ban, havi 90.000 Ft-ban, az emelt szintű elhelyezést biztosító egységében napi 
3400 Ft-ban, havi 102.000 Ft-ban;  

 
c ) az ISZI Sárpilisi Idősek Otthonában napi 2800 Ft-ban, havi 84.000 Ft-ban; 
 
d ) az ISZI Palánki Idősek Otthonában napi 2867 Ft-ban, havi 86.000 Ft-ban; 
 
e ) az ISZI bölcskei Szent András Otthonában napi 2500 Ft-ban, havi 75.000 Ft-ban; 
 
f ) az ISZI  belecskai Mechwart András Otthonában napi 2000 Ft-ban, havi 60.000 

Ft-ban; 
 
g ) az ISZI bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonában egységesen napi 2600 

Ft-ban, havi 78.000 Ft-ban; 
 
h ) az ISZI székhelyén működő Hétszínvilág Otthonában (kivéve az állami nevelt 

kiskorúakat) egységesen napi 2000 Ft-ban, havi 60.000 Ft-ban;  
 
i ) az ISZI pálfai Tölgyfa Otthonában napi 2000 Ft-ban, havi 60.000 Ft-ban; 
 
j ) az ISZI regölyi Margaréta Otthonában napi 2000 Ft-ban, havi 60.000 Ft-ban, a 

hozzá tartozó rehabilitációs célú lakóotthonban napi 980 Ft-ban, havi 29.400 Ft-
ban; 
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k ) az ISZI alsótengelici Csilla Otthonának ápoló, gondozó egységében napi 2000 Ft-
ban, havi 60.000 Ft-ban, a rehabilitációs egységében  napi 1900 Ft-ban, havi 
57.000 Ft-ban 

 
állapítja meg.” 

 
2. § 

 
A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

 
3. § 

 
E rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba. 

 
 
Dr. Puskás Imre      Dr. Bartos Georgina 

       a Közgyűlés elnöke         megyei főjegyző 
 
 

Záradék: 
 
A rendelet 2011. január hónap 21. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2011. január hónap 21. nap 
 
 
 

Dr. Bartos Georgina 
  megyei főjegyző 
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A Tolna Megyei Önkormányzat 
3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói  hatáskörében, az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés 
e.) pontjában valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja: 
   

ELSŐ RÉSZ 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A Megyei Önkormányzat 
 

1. § 
 
(1)  Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzat (a 

továbbiakban: Megyei Önkormányzat). 
 
(2)    A Megyei Önkormányzat székhelye: Szekszárd 
 
(3)    A Megyei Önkormányzat címe: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
(4)  A Megyei Önkormányzat illetékességi területe: Tolna megye közigazgatási 

területe. 
 
(5)    A Megyei Önkormányzat jogi személy. 
 
(6)  A Megyei Önkormányzat területi önkormányzat, melyet - jogszabályban 

meghatározott eltérésekkel – megilletnek a települési önkormányzati jogok. 
 
 

2. A megyei jelképek és kitüntetések 
 

2. § 
 
(1)  Tolna Megye lakosságának összetartozási érzését fejezik ki, illetve erősítik a 

Megyei Önkormányzat jelképei és kitüntető díjai. 
 
(2)  A Megyei Önkormányzat jelképei: a megyei címer, a megyei zászló, illetve 

lobogó, a megyei díszpecsét és a megye szignál. 
 
(3)   A Megyei Önkormányzat minden év szeptember 1. napját – Tolna Vármegye 

pecsétje 1699. szeptember 1-jén történt adományozására emlékezve – 
Megyenappá nyilvánítja. 
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(4)   A Megyei Önkormányzat megyei kitüntető díjakat, valamint megyei díszpolgári 
címet alapíthat és adományozhat. 

 
(5)    A Megyei Önkormányzat jelképeiről és használatának rendjéről a Tolna Megyei 

Önkormányzat 16/1995. (IX.28.) önkormányzati rendelete, a Megyei 
Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról a Tolna 
Megyei Önkormányzat 8/1993. (VII.4) önkormányzati rendelete rendelkezik. 

 
3. Értelmező rendelkezések 

 
3.§ 

 
E rendelet alkalmazásában 
 
a.) Egyszerű szótöbbség: a határozatképes Közgyűlés jelenlévő tagjainak          
egynemű (azonos, legalább 5 igen) szavazata. 
b.) Határozatképesség: a Közgyűlés ülésén legalább 8 képviselő jelenléte. 
c.) Interpelláció: a Közgyűlés vagy szervei hatáskörébe tartozó ügyben valamely 
probléma felvetése és kifejtése a Közgyűlés ülésén és ezzel kapcsolatos kérdés 
megfogalmazása a Közgyűlés bizottságaihoz, elnökéhez, alelnökeihez, 
tanácsnokhoz vagy a főjegyzőhöz. 
d.) Kérdés: a Közgyűlés ülésén a Közgyűlés elnökéhez, az alelnökökhöz, a bizottság 
elnökéhez és a főjegyzőhöz a Közgyűlés vagy szervei feladat – és hatáskörébe 
tartozó ügyekben intézett képviselői kérdésfeltevés.  
e.) Minősített többség: legalább 8 képviselő igen szavazata. 
f.) Személyes megjegyzés: a Közgyűlés tagjának azon megjegyzése, aki a vita során 
az őt méltatlanul ért kritikát kívánja kivédeni, illetve aki az álláspontjával 
összefüggésben keletkezett félreértéseket szeretné eloszlatni. 
g.) Tisztségviselők: a Közgyűlés elnöke és alelnökei. 
 
 

       MÁSODIK RÉSZ 
 

II. Fejezet 
 

A területi önkormányzás általános szabályai 
 

4. Az önkormányzati jogok 
 

4.§ 
 

(1) Tolna Megye választópolgárai – Szekszárd Megyei Jogú Város kivételével - a 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésébe (a továbbiakban: Közgyűlés) 
választott képviselőik útján, valamint a megyei népszavazáson és népi 
kezdeményezésben való részvételükkel gyakorolhatják az önkormányzáshoz 
való közösségi jogokat. 

 
(2) A Közgyűlésnek 15 tagja van. A Közgyűlés tagjainak névsorát az 1. melléklet 

tartalmazza. 
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5.§  
 

(1)   A Megyei Önkormányzat – a törvény kereti között – önállóan szabályozhatja, 
egyedi ügyekben szabadon igazgathatja feladat, és hatáskörébe tartozó 
közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve a Bíróság kizárólag 
jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. 

 
(2)     Megyei Önkormányzati döntést:  

     a.) a Közgyűlés, 
     b.) megyei népszavazás, 
     c.) törvény felhatalmazása alapján (saját önkormányzati jogkörében) a 

Közgyűlés elnöke, 
     d.) a Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján (átruházott jogkörben) 
          da.) a Közgyűlés elnöke, 
          db.) a Közgyűlés bizottságai, 
          dc.) önkormányzati tárulás 

hozhat. 
 

(3) A megyei népszavazásról és népi kezdeményezésről a Tolna Megyei 
Önkormányzat 21/2007. (IX.28.) önkormányzati rendelete rendelkezik. 

 
5. A Megyei Önkormányzat feladat-, és hatásköre 

 
6.§ 

 
(1) A Megyei Önkormányzat feladatát a Közgyűlés és szervei: 

(2) a Közgyűlés elnöke, 
(3) a Közgyűlés bizottságai, 
(4) a Közgyűlés hivatala 

        látják el. 
 
(5) A Megyei Önkormányzat feladat-, és határkörét a kötelezően előírtaknak 

megfelelően, illetve önként vállalt döntés alapján látja el. 
 

(6) A Megyei Önkormányzat és szervei feladataik ellátása során a helyi 
közügyekben demokratikus módon megfelelő nyilvánosságot biztosítva 
törvényesen járnak el. 
 

(7) A Megyei Önkormányzat és szerveik feladat-, és hatáskörük gyakorlásuk 
közben figyelembe veszik, hogy a megyei és települési önkormányzatok között 
nincs függőségi viszony. 

 
7.§ 

 
A Megyei Önkormányzat kötelezően ellátandó fontosabb feladat-, és hatásköreinek 
felsorolását a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70.§ (1) 
bekezdése tartalmazza, míg a teljes hatásköri jegyzéket a Belügyminisztérium által 
kiadott központi hatásköri jegyzék tartalmazza. 
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8.§ 
 

(1) A Megyei Önkormányzat szabadon vállalhat közfeladatokat akkor, ha  
a) a kötelezően előírt feladatok ellátását az nem veszélyezteti, 
b) annak gyakorlása nem sérti a települési érdekeket, 
c) a közfeladatot törvény nem utalja más szerv kizárólagos feladat-, és 
hatáskörébe, 
d) az ellátásához szükséges feltételekkel rendelkezik vagy azokat 
biztosítja. 

 
(2) A közfeladat önkéntes vállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni. Az 

előkészítő eljárás során a főjegyző a közfeladat vállalásával kapcsolatos 
előterjesztést - a hivatal bevonásával – előkészíti, majd a Jogi és Ügyrendi, 
valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, illetve a feladatkör szerint érintett 
bizottság véleményével ellátva a Közgyűlés elnöke a Közgyűlés elé terjeszti. 

 
(3) A közfeladat önkéntes vállalását tartalmazó javaslat csak akkor terjeszthető a 

Közgyűlés elé, ha az (1) bekezdésben foglalt együttes feltételek biztosítottak. 
 
(4) A Megyei Önkormányzat önként vállalt közfeladatainak jegyzékét a 2. melléklet 

tartalmazza. 
 

6. Feladatok ellátása 
 

9.§ 
 

(1) A Közgyűlés a kötelezően és az önként vállalt közfeladatok eredményes 
ellátása céljából – a kölcsönös érdekek alapján - társulhat, vagy más módon 
együttműködhet önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel, egyéb 
szervezetekkel. 

 
(2) A társulási formában működtetni kívánt intézmény esetében a Közgyűlés az 

érintett képviselő - testülettel (közgyűléssel) kötött megállapodásban rögzíti a 
jogokat és a kötelezettségeket. 

 
(3) A Közgyűlés kiemelt feladatának tekinti, hogy – igény esetén – segíti a 

települési önkormányzatokat és megállapodás alapján szakmai szolgáltatást 
nyújt számukra. 

 
10.§ 

 
A Közgyűlés köteles kikérni az érintett települési önkormányzat (önkormányzatok) 
képviselő - testületének állásfoglalását: 

a.) megyei önkormányzati intézmény, gazdálkodó szervezet alapításáról, 
átszervezéséről, megszüntetéséről, 
b.) ellátási, szolgáltatási körzet megváltoztatásáról. 
 
 
 
 
 

15



2011. év április hó Tolna Megyei Közlöny XXI. évfolyam 1. szám 

7. Hatáskör átruházás 
 

11.§ 
 

(1) A Megyei Önkormányzati feladat-, és hatáskörök a Közgyűlést illetik meg. 
 
(2) A Közgyűlés át nem ruházható hatásköreit a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdése határozza meg. 
 
(3)  A Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását – a kizárólagos hatáskörébe 

tartozók kivételével – átruházhatja: 
a. a Közgyűlés elnökére, 
b. a Közgyűlés bizottságaira, 
c. a Területi Kisebbségi Önkormányzat Testületére, 
d. a törvényben meghatározottak szerint önkormányzati társulására. 

 
(4) A Közgyűlés az alábbi hatásköreit a Társulás a Magyarországi Német 

Színházért Társulási Tanácsára ruházza át: 
a. a Magyarországi Német Színház igazgatója vonatkozásában pályázat 

kiírása, kinevezése, felmentése, összeférhetetlenség megállapítása, 
fegyelmi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kártérítési 
felelősség megállapítása, 

b. az igazgatói pályázat eredménytelensége esetén az újabb pályázati 
eljárás eredményes lezárultáig terjedő időtartamra igazgatói megbízás 
kiadása,  

c. a Magyarországi Német Színház szakmai munkája 
eredményességének ellenőrzése,  

d. a Magyarországi Német Színház műsortervének véleményezése, 
szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása. 

 
(5) Az átruházott hatáskörök gyakorlására a Közgyűlés utasítást adhat, a hatáskört 

visszavonhatja. 
 

(6) Ha az átruházott hatáskört jogszabály vagy a Megyei Önkormányzat érdekét 
sértő módon gyakorolják, a Közgyűlés intézkedik annak  megvonásáról és a 
sérelem elhárításáról. 

 
(7) A közgyűlési tag kezdeményezheti, hogy a Közgyűlés vizsgálja felül 

bizottságának, a Közgyűlés elnökének – az átruházott – önkormányzati ügyben 
hozott döntését. 

 
III. Fejezet 

 
A Közgyűlés működése 

 
8. A Közgyűlés megalakulása 

 
12.§ 

 
(1) A Közgyűlés alakuló ülését – az önkormányzati választásokat követő 15 napon 

belül – a Közgyűlés még hivatalban lévő elnöke hívja össze.  
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(2) A Közgyűlés alakuló ülését a korábbi Közgyűlés még hivatalban lévő elnöke nyitja 

meg, majd az ülés vezetését a legidősebb közgyűlési tag, mint korelnök veszi át a 
Közgyűlés elnökének megválasztásáig.  

 
13. § 

 
(1) Az alakuló ülésen a Területi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választások 

eredményét, majd átadja a közgyűlési tagok megbízóleveleit. 
 
4. A megválasztott képviselők (a továbbiakban: a Közgyűlés tagjai) esküt vagy 

fogadalmat tesznek. Az eskü és fogadalom szövegét a Területi Választási 
Bizottság elnöke olvassa fel. 

 
5. Az eskü és fogadalom szövegét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV. 
törvény melléklete tartalmazza. 

 
(4) Az eskü – és fogadalomtételről a Közgyűlés tagjai okmányt írnak alá.  
 
(5) Az alakuló ülésről távollévő Közgyűlési tagok a Közgyűlés következő ülésén, 

illetve az akadály megszűnését követően tesznek esküt vagy fogadalmat. 
 
(6) A Közgyűlés tagja az eskü vagy fogadalom letételéig és az okmány aláírásáig – 

az alakuló ülés megtartásával szükségszerűen együtt járó feladatok kivételével – 
nem vehet részt a Közgyűlés munkájában. 

 
14. §. 

 
(1) A Közgyűlés alakuló ülésén – saját tagjai sorából – titkos szavazással választja 

meg a Közgyűlés elnökét.  
(2) A Közgyűlés elnökének személyére a Közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet. 

A nyílt jelölés során elnökjelölt az a közgyűlési tag lesz, aki megkapja a 
Közgyűlés tagjai több mint 1/3-ának (6 fő) "igen" szavazatát. 

(3) A Közgyűlés az elnök megválasztását követően – az elnök javaslatára – saját 
tagjai sorából titkos szavazással egy foglalkoztatási jogviszonyban álló, valamint 
egy társadalmi megbízatású alelnököt választ.  

(4) Az elnök és az alelnökök (tisztségviselők) illetményét, illetve tiszteletdíját a 
Közgyűlés alakuló ülésén, illetőleg a megválasztásukat követően állapítja meg.  

(5) Az alakuló ülés esetleges egyéb napirendi pontjait az ülés előtt legalább 9 
nappal a Közgyűlés tagjai, vagy azok megbízottai egyeztetik a főjegyzővel.  

(6) A Közgyűlés alakuló ülésén – a Közgyűlés hatáskörébe tartozó választások, 
titkos szavazások lebonyolítására – tagjai sorából 3 fős Szavazatszámláló 
Bizottságot választ, amelynek megbízatása a Jogi és Ügyrendi Bizottság 
megválasztásáig tart. A titkos szavazás lebonyolításának szabályait 
egyebekben a 41. § (3)-(4) bekezdése tartalmazza.  
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9. A közgyűlés munkaprogramja 
 

15. §. 
 

(1) A Megyei Közgyűlés megbízatásának időszakára munkaprogramot 
(ciklusprogramot) készít, melyet a Közgyűlés elnöke terjeszt a Közgyűlés elé. 

(2) A Közgyűlés elnöke a program elkészítéséhez az előkészítés során javaslatot 
kér a bizottságoktól, a Közgyűlés tagjaitól, a megyei főjegyzőtől, illetve javaslatot 
kérhet a megye országgyűlési képviselőitől, települési polgármesterektől és 
valamennyi tanácskozási joggal meghívott személytől.  

(3) A munkaprogram tartalmazza különösen: 
a.) a megye lakosságának ellátása érdekében a közszolgáltatások 

szervezésének, fejlesztésének elképzeléseit,  
b.)  új intézmények, gazdálkodó szervezetek, társulások létrehozásával 

kapcsolatos konstrukciókat, átszervezések módját, ütemét,  
c.) a Megyei Önkormányzat gazdasági alapját, vagyonának gyarapítását, 

hasznosításának módját, bevételeinek növelését célzó intézkedéseket,  
d.) a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat, a települési 

önkormányzatokkal való együttműködés fő irányait,  
e.) a közszolgáltatások eredményesebbé tétele érdekében az ebben 

közreműködő önszerveződések támogatásának módját, 
f.)  azokat az egyéb kérdéseket, amelyeket a Közgyűlés fontosnak tart. 

 
10.  A munkaterv 

 
16. §. 

 
(1) A Közgyűlés működésének alapja – a munkaprogram végrehajtását is szolgáló 

– éves munkaterv. 
(2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni: 

a.) a Közgyűlés tagjaitól,  
b.) a Közgyűlés bizottságaitól,  
c.) a Megyei Önkormányzat intézményeinek vezetőitől,  
d.) a megye országgyűlési képviselőitől. 

(3) A munkaterv tervezetét – a Közgyűlés elnöke irányításával – a főjegyző állítja 
össze és azt a Közgyűlés elnöke terjeszti a Közgyűlés elé.   

(4) A munkaterv két fő részre tagolódik. Az első rész az üléstervet, a második rész 
a szervezési feladatokat tartalmazza: 

 
a.) Az üléstervben meghatározásra kerül: 
 

aa.) a testületi ülések ideje és napirendje,  
ab.) a napirendek előadója,  
ac.) azon napirendi pontok megjelölése, amelyek bizottság által, valamint a 

bizottságok (tanácsnok) állásfoglalásával terjeszthetők be és a  
ad.) a közmeghallgatás időpontja.  

 
b.) A szervezési rész tartalmazza:  
 

ba.) a tisztségviselők, a közgyűlési tagok, valamint a hivatal számára 
meghatározott feladatokat és 
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bb.) a szervezési teendőket. 
 

(5) A Közgyűlés éves munkatervét minden év december 31-ig kell előterjeszteni. A 
munkatervben a következő év első ülésének időpontját és napirendjeit is meg 
kell határozni.  

(6) A munkaterv üléstervi részét meg kell küldeni a (2) bekezdésben 
meghatározottaknak, valamint  
a.) a Tolna Megyei  Kormányhivatal Vezetőjének, 
b.)          a bizottságok nem közgyűlési tag tagjainak,  
c.)          a területi kisebbségi önkormányzatoknak,  
d.) az egyes napirendek érintettjeinek. 

 
11. A Közgyűlés ülései 

 
17. §  

 
(1) A Közgyűlés soros és soron kívüli ülést tart.  
 
(2) A soros ülésre a munkatervben ütemezett módon és időben kerül sor. A 

munkatervtől eltérő időpontban összehívott ülés soron kívüli ülés. 
 
(3) Mind a soros, mind a soron kívüli ülés munkaközgyűlés vagy ünnepi Közgyűlés 

is lehet. 
(4)  A Közgyűlés soros és soron kívüli üléseit rendszerint a szekszárdi 

Vármegyeházán tartja 10.00.órai kezdettel. 
(5) A Közgyűlés – saját döntése alapján – illetve elnöki intézkedésként a 

Vármegyeházán kívül más helyen, vagy más településen is ülésezhet.  
 

12. A Közgyűlés összehívása 
 

18. §. 
 
(1) A Közgyűlés soros üléseit a munkatervnek megfelelően évente legalább 6 

alkalommal a Közgyűlés elnöke, akadályoztatása esetén az általános 
helyettesítését ellátó alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén a pedig 
másik alelnöke hívja össze.  

 
(2) Soros ülés esetén a Közgyűlés meghívóját és – a 24. § (3) bekezdésében 

foglaltak kivételével – az írásbeli előterjesztéseket az ülés előtt legalább 5 
nappal a közgyűlési tagok részére a képviselő választása szerint a Képviselői 
Információs Rendszeren (a továbbiakban: KIR) keresztül, PDF formátumban 
vagy postai úton papír alapú dokumentumként meg kell küldeni. A KIR rendszer 
működésének technikai problémája esetén ezen kézbesítéssel azonos hatályú 
kézbesítésnek minősül a meghívónak és a KIR-en meg nem jelenített írásbeli 
előterjesztés(ek)nek a közgyűlési tagok részére postai úton (papíralapú 
dokumentumként) történő megküldése.  

 
(3) A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívót, valamint – a 24. § (3) 

bekezdésében foglalt kivétellel - a 20. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban 
meghatározott meghívottak esetén valamennyi írásbeli előterjesztést, illetőleg (a 
20. § (1) bekezdés d)-e) pontjaiban meghatározott meghívottak esetében) a 
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tanácskozási joggal történő meghívás alapjául szolgáló előterjesztés(eke)t a (2) 
bekezdésben meghatározott határidőben, elektronikus úton kell kézbesíteni.  

 
(4) Az ülésre részvételi joggal meghívottak részére a meghívót – előterjesztések 

nélkül – a (2) bekezdésben meghatározott határidőben, elektronikus úton kell 
megküldeni.  

 
(5) A meghívónak tartalmaznia kell:  

a.) az ülés helyét és kezdő időpontját,  
b.) a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat, 
c.) a napirendi pontok előadóit,  
d.) utalást az előterjesztés szóbeli jellegére,  
e.) utalást arra, hogy a meghívott tanácskozási, vagy részvételi joggal vehet 

részt a közgyűlés ülésén,  
f.) a Közgyűlés elnökének (összehívójának) aláírását és a Közgyűlés 

elnökének a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegző lenyomatát. 
 

19. §. 
 
(1) A Közgyűlés a munkatervtől eltérő időpontban, soron kívül is összehívható. 
 
(2) A Közgyűlés soron kívüli ülését össze kell hívni: 

a.) a közgyűlési tagok egynegyedének (4 fő) indítványára, 
b.) a Közgyűlés bármely bizottságának kezdeményezésére, 
c.) a  Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére,  
d.) helyi népszavazásra irányuló érvényes kezdeményezés esetén, 
e.) a könyvvizsgáló kezdeményezésére a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV. törvény  92/C. § (6) bekezdésére figyelemmel.  
 

(3) A (2) bekezdésben meghatározottak alapján a soron kívüli ülés összehívására 
vonatkozó indítványt – a javasolt napirendi pont(ok) megjelölésével,valamint a 
soron kívüli ülés összehívásának indokaival – a Közgyűlés elnökénél kell 
írásban előterjeszteni.  

 
(4) A Közgyűlés elnöke az indítvány benyújtásától számított 8 napon belül kitűzi a 

Közgyűlés időpontját. A Közgyűlés elnöke a meghívóban megjelöli a soron kívüli 
ülés összehívásának (2) bekezdésben felsorolt kezdeményezőjét és indokát.  

1. A soron kívüli ülésekre szóló meghívót (a (6) bekezdésben meghatározott eset 
kivételével) legalább 3 nappal az ülés megkezdése előtt, a 18. § (2)-(4) 
bekezdésében meghatározott módon kell kiküldeni. 

 
(6) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó olyan halaszthatatlan ügyben, amelyben a 

késedelem jelentős kárral vagy egyéb hátránnyal járna, a Közgyűlés rövid úton 
is összehívható. Rövid úton történő összehívás esetén a meghívót legkésőbb az 
ülést megelőző napon kell kiküldeni, bármilyen értesítési mód (KIR, fax, telefon, 
stb.) alkalmazható, és el lehet tekinteni a részleges vagy teljes írásbeliségtől is.  

 
(7) Szükség esetén a Közgyűlés elnöke (akadályoztatása esetén alelnöke) 

megfelelő napirendi javaslatokkal soron kívüli ülést hívhat össze. A Közgyűlés 
elnöke által kezdeményezett soron kívüli ülésre e § rendelkezései – a (2)-(4) 
bekezdései kivételével - megfelelően alkalmazandóak. 
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13. A Közgyűlés üléseire meghívandók köre 

 
20. §. 

 
(1) A Közgyűlés üléseire a Közgyűlés tagjai mellett tanácskozási joggal meg kell hívni: 

a.) a megyei főjegyzőt,  
b.)  a Megyei Önkormányzat  könyvvizsgálóját, 
c.) a megyei aljegyzőt és a hivatal osztályvezetőit, osztályvezető-helyetteseit, 
d.) az előterjesztőt, amennyiben nem közgyűlési tag, 
e.) azt a személyt, illetve szervezet vezetőjét, képviselőjét, akinek jelenléte a 

napirendi pont tárgyalásához szükséges, 
f.) a területi kisebbségi önkormányzatok elnökeit. 

   
(2) A Közgyűlés üléseire részvételi joggal meghívottak tanácskozási jog nélkül 

meghívót kapnak (részvételi joggal meghívottak): 
  
a.) a megyében megválasztott országgyűlési képviselők, 
b.) a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetője, 
c.)  a Megyei Bíróság elnöke, 
d.)  a Megyei Főügyész, 
e.) a Megyei Rendőrfőkapitány,  
 f.) a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató, 
 g.) Tolna megyei települések polgármesterei, akik nem tagjai a Közgyűlésnek.  

 
(3) A Közgyűlés ülésének időpontját és napirendjeit a Megyei Önkormányzat hivatalos 

honlapján ( www.tolnamegye.hu) közzé kell tenni. 
  
(4) A Közgyűlés üléséről – a meghívó kézhezvételével – értesítést kapnak a sajtó 

képviselői. 
 

14. Az ülések nyilvánossága 
 

21. §. 
 
(1) A Közgyűlés ülése nyilvános. A törvényben foglalt esetekben azonban zárt ülést 

kell tartani, illetve a Közgyűlés döntése alapján zárt ülés tartható. 
 
(2) A választópolgárok betekinthetnek – a zárt ülés előterjesztései, valamint a 

Közgyűlés ülésén kézbesítésre kerülő előterjesztések kivételével – a Közgyűlés 
előterjesztéseibe. Ennek érdekében az írásos előterjesztések: 
a.) a soros ülés napját megelőzően legalább 5 nappal,  

       b.) a soron kívüli ülés napját megelőzően – a 19. § (6) bekezdésében 
meghatározott eset kivételével – legalább 3 nappal a Hivatal aljegyzőjénél 
megtekinthetők.  

      Az előterjesztéseknek a  Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételének 
szabályait az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 
tartalmazza. 
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15. Az előterjesztések 
 

22. §. 
 
(1) A Közgyűlésnek előterjesztést nyújthatnak be: 

a.) a Közgyűlés elnöke, illetve megbízása alapján alelnökei,  
b.) a témakör szerint illetékes bizottságok, tanácsnokok, 
c.) a főjegyző,  
d.) az aljegyző, 
e.) a Közgyűlés vagy a Közgyűlés elnöke által meghatározott esetekben 

intézmények vagy más szervek vezetői. 
(2) Az előterjesztő felel a megfelelő színvonalú tárgyalásra és döntésre alkalmas 

előterjesztés előkészítéséért.  
(3) A főjegyző - amennyiben nem előterjesztő - az előterjesztéssel kapcsolatos 

törvényességi szempontú véleményét – szükség esetén – írásban csatolja. 
 
 

23.§. 
 
(1) Előterjesztésnek minősül a rendelet-, és határozat-tervezet, a beszámoló és a 

tájékoztató.  
(2) A beszámolót, illetve a tájékoztatót tartalmazó előterjesztés határozati 

javaslattal zárul. 
 
(3) Az előterjesztések:  

a.) tartalmi szempontból  
aa.) döntést, állásfoglalást igénylők, vagy 
ab.) tájékoztató jellegűek 
 
b.) formai szempontból: 
ba.) írásbeliek,vagy 
bb.) szóbeliek. 

24. §. 
 
(1) Az előterjesztéseket a Közgyűlés részére – a (4) bekezdésben, valamint a 19. § 

(6) bekezdésben foglaltak kivételével – írásban kell benyújtani, a 18. § (2)-(4) 
bekezdésekben,valamint a 19. § (5) bekezdésben foglalt szabályok szerint.  

 
(2) Kizárólag írásban nyújthatóak be a következő előterjesztések: 

a.) át nem ruházható hatáskörbe tartozó ügyek, 
b.) munkatervben szereplő előterjesztések. 
 

(3) Indokolt esetben a Közgyűlés elnöke engedélyezheti az írásba foglalt 
előterjesztés ülésen történő kézbesítését is. Ilyen esetben az előterjesztést 
legkésőbb a napirendről történő döntéshozatalkor a jelenlevő valamennyi 
közgyűlési tag és a napirendhez kapcsolódóan tanácskozási joggal jelen levő 
személy részére papíralapú dokumentumként ki kell osztani.  

 
(4) Az előterjesztés kivételesen szóban is előterjeszthető. Szóbeli előterjesztés 

esetén az előterjesztőnek az előterjesztést írásban kell kidolgoznia és azt (aláírt 
papíralapú dokumentumként) a Közgyűlés előtt legalább 24 órával a Közgyűlés 
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elnökének vagy a főjegyzőnek át kell adnia. Ilyen esetekben az előterjesztő az 
előterjesztést a Közgyűlésen felolvassa, annak szövegét a KIR-en 
megjeleníteni, illetőleg papíralapú dokumentumként kézbesíteni (az ülésen 
szétosztani) nem kell. Amennyiben a szóbeli előterjesztést a napirendek 
elfogadásakor a Közgyűlés nem engedélyezi, úgy az a következő ülésen csak 
írásban nyújtható be. 

 
(5) A Közgyűlés elé kerülő előterjesztések elkészítésének és KIR-en történő 

megjelenítésének főbb szabályait a 3. melléklet tartalmazza. 
 

IV. Fejezet 
 

A Közgyűlés tanácskozási rendje 
 

16. Az ülés vezetése 
 

25. §. 
 
(1) A megyei Közgyűlés tanácskozását a Közgyűlés elnöke, akadályoztatása esetén a 

Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke, mindkettőjük 
akadályoztatása esetén pedig a másik alelnöke vezeti. A levezető elnök munkáját 
a főjegyző segíti.  

 
(2) A Közgyűlés a megválasztott közgyűlési tagok többségének jelenléte (8 fő) esetén 

határozatképes. A döntéshozatalból kizárt közgyűlési tagot a határozatképesség 
szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 

 
(3) Határozatképtelenség esetén az ülést el kell napolni, amennyiben emiatt a 

tanácskozást nem lehet elkezdeni, ebben az esetben a Közgyűlés elnöke dönt a 
soros ülés előtti Közgyűlés újbóli összehívásáról.   

 
(4) Ha a Közgyűlés ülése közben válik határozatképtelenné és rövid felfüggesztés 

után a határozatképesség biztosított, akkor kell az ülést tovább folytatni, ha a 
határozatképesség helyreállt. Ellenkező esetben a Közgyűlés soron kívüli vagy a 
legközelebbi soros ülésén tárgyalja meg a határozatképesség hiánya miatt nem 
tárgyalt napirendeket.  

 
26. § 

 
(1) A tanácskozás rendjének fenntartása a Közgyűlés elnökének a feladata. Ennek 

érdekében: 
a.) ellátja a Közgyűlés ülésével kapcsolatos ülés- és vitavezetési feladatokat,  
b.) folyamatosan ellenőrzi a jelenlévő képviselők számát és a 

határozatképességet, 
c.) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát, összefoglalja a döntési 

kérdéskört, tisztázza a döntési javaslatok egyértelműségét, szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatokat, – a 32. § (5) bekezdése szerint – majd 
kihirdeti a döntéseket,  

d.) biztosítja az ülés rendjét és zavartalan lefolyását,  
e.) a 32. § (3) bekezdésében foglaltak szerint javasolhatja a vita lezárását, 
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 f.) rendre utasítja azt, aki a Közgyűléshez méltatlan, a testületet zavaró 
magatartást tanúsít (pl. mobiltelefon használata, stb.),  

g.) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától vagy akinek a 
hozzászólása a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő,  

h.) ismétlődő rendzavarás esetén a rendbontót – kivéve a közgyűlés tagját – a 
terem elhagyására kötelezheti,  

i.) amennyiben a Közgyűlés ülésén olyan rendzavarás történik, vagy olyan 
körülmény merül fel, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az 
ülést az általa meghatározott időre félbeszakítja. Az akadály megszűnését 
követően, dönt a tanácskozás folytatásáról, 

j.) dönt azon személyek köréről, akik a zárt ülésen szakértőként részt 
vehetnek,  

k.) tárgyalási szünetet rendel el. 
 

(2) A Közgyűlés elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedésével 
szemben vitát kezdeményezni nem lehet.  

17. A sürgősségi indítvány 
 

27. § 
 
(1) A közgyűlési tag, a bizottság vagy a főjegyző javasolhatja a Közgyűlésnek a 

kiküldött meghívó napirendi javaslatai között nem szereplő előterjesztés sürgős 
tárgyalását. 

 
(2) Sürgősségi indítványt legkésőbb a Közgyűlést megelőző munkanap 12.00 órájáig 

a Közgyűlés elnökéhez kell benyújtani. Az indítványnak tartalmaznia kell annak 
tárgyát és indokát, a döntési javaslatot, valamint a javaslattevő aláírását.  

 
(3) A sürgősségi indítványról (napirendre tűzéséről, elnapolásáról, illetve 

elutasításáról) a napirendek elfogadása előtt a Közgyűlés elnöke javaslatára a 
testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.  

 
18.  A napirend tárgyalása 

 
28. § 

 
(1) A Közgyűlés ülésének napirendjét, a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a 

Közgyűlés vita nélkül állapítja meg. A Közgyűlés elnöke az éves munkaterv és 
az annak elfogadásától a meghívó aláírásáig terjedő időszakban felmerült 
körülmények figyelembevételével készíti el a közgyűlési meghívót. A közgyűlési 
tagoknak kiküldött meghívóban nem szereplő előterjesztés új napirendi 
pontként történő napirendre vételéről, napirendi pont napirendről történő 
levételéről, a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatásáról, valamint a 
napirend elfogadásáról a Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

 
(2) A napirend fentiek szerinti elfogadását követően az adott ülés napirendjére 

vonatkozóan új napirendi pont felvételére, a tárgyalt napirendi pont napirendről 
történő levételéről, valamint a napirendi sorrend megváltoztatására vonatkozó 
indítvány tárgyában a Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt 
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szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
 
(3) A napirendi pontok tárgyalási sorrendje rendszerint a következő: 

a.) beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, 
b.) rendelet-tervezetek, 
c.) egyéb, (minősített többséget igénylő) előterjesztések,  
d.) egyéb, (nem minősített többséget igénylő) előterjesztések,  
e.) tájékoztatók, 
f.) interpellációk, kérdések,  
g.) közérdekű bejelentések és javaslatok.  

 
(4) A Közgyűlés elnöke – szükség szerint – tájékoztatást nyújt az előző Közgyűlést 

követő fontosabb eseményekről. 
 

29. § 
 
(1) A napirendi pontok tárgyalásakor a – (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a 

Közgyűlés elnöke minden előterjesztés felett külön nyit vitát.  
 
(2) Tájékoztató előterjesztése után a Közgyűlés elnöke nem nyit vitát, kivéve: 

a.) a költségvetés alakulásáról szóló tájékoztató esetében, 
b.) ha ügyrendi felszólalás alapján a Közgyűlés a vita lefolytatására tett 

javaslatot elfogadja.  
 
(3) A napirendi pont tárgyalása során annak levételét bármely okból az előterjesztő, a 

Közgyűlés elnöke, a Közgyűlés tagja vagy a főjegyző indítványozhatja. 
 

30. § 
 
A közgyűlési felszólalások lehetnek: 
 
a.) a napirendi ponthoz kapcsolódó kérdés ,  
b.)  a napirendi pont vitájában történő hozzászólás, 
c.) felszólalás ügyrendi kérdésben,  
d.) személyes megjegyzés,  
e.) közérdekű bejelentések és javaslatok. 
 

31. § 
(1) A napirendi pont előadója az írásos előterjesztéshez maximum 5 percben 

szóbeli kiegészítést tehet. Az előterjesztő a vita lezárásáig kérheti, hogy az 
általa (a bizottsági véleményeket, illetőleg a napirendi pont tárgyalása során 
elhangzottakat is figyelembe véve) meghatározott tartalmú, módosított 
határozati javaslat elfogadásáról a Közgyűlés mint eredeti határozati javaslatról 
döntsön. 

 
(2) A bizottságok által megtárgyalt előterjesztésekre vonatkozó véleményt a 

bizottsági elnökök (akadályoztatásuk esetén az e feladattal megbízott tagok) 
ismertetik. 
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(3) Az előterjesztőhöz (szakértőjéhez) a Közgyűlés tagjai, majd a tanácskozási 
joggal rendelkezők kérdést intézhetnek, amelyre a vita megkezdése előtt kell 
választ adni. 

 
(4) A napirendi ponthoz hozzászólásra (vitára) az ülés megkezdése előtt írásban, 

valamint a vita során szóban lehet jelentkezni a Közgyűlés elnökénél. 
 
(5) A hozzászólók sorrendjét a Közgyűlés elnöke határozza meg. A vitában a 

Közgyűlés tagjai hozzászólásuk során első ízben maximum 4 perc 
időtartamban, másodízben maximum 2 perc időtartamban fejthetik ki 
véleményüket. A hozzászólással személyesen érintett képviselő – személyes 
megjegyzésként – a vita során legfeljebb 2 perc időtartamban reagálhat. 
Személyes megjegyzést ugyanaz a közgyűlési tag a napirend kapcsán csak egy 
alkalommal tehet. 

 
(6) Vita során harmadszori felszólalásra a Közgyűlés elnöke adhat engedélyt. 

Amennyiben azt az elnök nem adja meg, a közgyűlési tag a testülettől kérheti a 
felszólalás engedélyezését, amiről az vita nélkül dönt. 

 
(7) A tanácskozási joggal rendelkezők az előterjesztés vitája során egy esetben és 

maximum 4 perc időtartamban szólalhatnak fel. 
 
(8) A napirendi pont előadója, illetve a főjegyző – törvényességi kérdésben – a 

döntéshozatal előtt bármikor felszólalhat, észrevételt tehet. 
 

32.§ 
 
(1) A napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben bármely közgyűlési tag és a főjegyző 

kérhet szót. Ez esetben a Közgyűlés elnöke soron kívül szót ad. Az ügyrendi 
javaslatról a Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.  

 
(2) Ügyrendi kérdés: az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi 

pontot érdemben nem érintő – döntést igénylő – eljárási kérdésre vonatkozó 
javaslat, így különösen: 

        a.)          tájékoztató esetében a vita lefolytatására vonatkozó javaslat, 
b.) a napirend tárgyalása során annak levételére vonatkozó javaslat, 
c.) a közgyűlési tag harmadszori felszólalási szándékának jelzése esetén 

(ha a Közgyűlés elnöke a szót nem adja meg) a felszólalás engedélyezésének 
kérése, 

d.) a vita lezárására vonatkozó javaslat, 
e.) a közgyűlési tagnak a név szerinti szavazás elrendelésére vonatkozó 

javaslata, 
f.) azon esetben, mikor a zárt ülésen történő megtárgyalás vagy a titkos 

szavazás nem kötelező, de a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján (a 
Közgyűlés ezirányú döntése esetén) zárt ülés illetve titkos szavazás tartható, 
az erre vonatkozó javaslat, 

g.) a döntéshozatalból történő kizárásra vonatkozó javaslat, 
h.) az adott hozzászólásra vonatkozóan szószerinti jegyzőkönyv 

készítésére vonatkozó javaslat, 
i)           tárgyalási szünet elrendelésére vonatkozó javaslat. 
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(3) A napirendi pontok vitája során bármely képviselő javasolhatja a vita lezárását, 
amiről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. A vita lezárására azonban csak 
akkor kerülhet sor, ha minden képviselőcsoportnak lehetősége volt véleménye 
elmondására, amelyről a döntés előtt a Közgyűlés elnöke nyilatkoztatja a 
képviselőcsoportok vezetőit.  

 
(4) Ha az előterjesztéshez további hozzászólásra jelentkező nincs vagy a napirend 

lezárására irányuló ügyrendi javaslatot fogadott el a testület, a Közgyűlés elnöke a 
vitát lezárja. 

 
(5) A Közgyűlés elnöke a határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, 

hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az 
előterjesztésben szereplő döntési javaslatról határoz a Közgyűlés.  

 
 

33. § 
 
(1) A Közgyűlésen megjelent állampolgárok, társadalmi és érdekvédelmi szervek, 

valamint a politikai pártok képviselői a Közgyűlés alatt –  kivéve a tanácskozási 
joggal meghívottakat – nem tehetnek indítványokat.  

 
(2) A Közgyűlésen részvételi joggal meghívottak és az érdeklődők a részükre kijelölt 

helyen foglalhatnak helyet, de tetszést vagy nem tetszést nem nyilváníthatnak.  
 
(3) A Közgyűlés elnöke felszólalási jogot engedélyezhet a részvételi joggal meghívott 

részére is, amennyiben a meghívott jelzi felszólalási szándékát. 
 

19. Az interpelláció 
 

34. §  
 
(1) A napirendi pontok megtárgyalása előtt interpellálni nem lehet.  
 
(2) Az interpellációt a Közgyűlésen kell megválaszolni, ha azt a címzett az ülés előtt 

legalább 5 nappal előbb írásban megkapja. Az interpelláció másolatát a Közgyűlés 
elnökének is meg kell küldeni, ha nem ő az interpelláció címzettje.  

 
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben írt határidőn túl vagy a Közgyűlésen nyújtanak be 

interpellációt, az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adni, ha 
a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel.  

 
(4) A Közgyűlésen az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló 

képviselő "igen" vagy "nem" felelettel nyilatkozik. El nem fogadott válasz esetén az 
interpellációról a Közgyűlés vita nélkül,egyszerű szótöbbséggel dönt.  

 
(5) Amennyiben az interpellációra adott választ az interpellálót követően a Közgyűlés 

sem fogadja el és annak további vizsgálatát szükségesnek tartja, akkor ezzel a 
feladattal az illetékes bizottságot kell megbízni.  

 
(6) Ha az interpellációra adandó válaszadás előzetes vizsgálatot igényel, akkor az 

ülést követő 15 napon belül írásban kell választ adni az interpellálónak. Az 
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interpellálónak megküldött válasz másolatát valamennyi közgyűlési tagnak meg 
kell küldeni. A válasz elfogadásáról a Közgyűlés következő ülésén a (4) 
bekezdésben foglaltak szerint születik döntés.  

 
(7) Az interpelláció kivizsgálása során az interpelláló közgyűlési tag részvételét 

lehetővé kell tenni.  
 
(8) Az interpellációkról a főjegyző nyilvántartást vezet.  
 

20. Az önálló kérdés 
 

35. §  
 
(1) A napirendi pontok megtárgyalása előtt önálló kérdést feltenni nem lehet.  
 
(2) Napirendi ponton kívüli önálló kérdés előterjesztésére legfeljebb 2 perc, 

megválaszolására pedig legfeljebb 4 perc áll rendelkezésre. 
 
(3) Ha a kérdés jellege indokolja a címzett legkésőbb 15 napon belül írásban 

érdemben köteles választ adni.  
 

21. A zárt ülés 
 

36. § 
 

(1) A Közgyűlés zárt ülést tart,illetve tarthat a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi 
LXV. törvény 12.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben. 

 
(2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdés a.) 

pontjában foglalt személyi ügy tárgyalásakor az érintett személynek írásban kell 
nyilatkoznia, ha a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Az érintett személy 
nyilatkozatát a Közgyűlésen szóban is megteheti.  

 
(3) Amennyiben a zárt ülés megtartása nem kötelező,zárt ülésre való felhívást, illetve 

zárt ülésre irányuló javaslatot a Közgyűlés tagja és a főjegyző tehet. Javaslat 
esetén erről nyílt szavazással, vita nélkül dönt a Közgyűlés.  

 
(4) Zárt ülésen a Közgyűlés tagjai, a főjegyző, valamint meghívása esetén az érintett, 

a szakértő és a könyvvizsgáló vehet részt. 
 
(5) Aki a zárt ülésen az ülésteremben jogosulatlanul tartózkodik, azt a Közgyűlés 

elnöke távozásra szólítja fel, szükség esetén kiutasítja. 
 
(6) A Közgyűlés zárt ülésen hozott döntését – amennyiben jogszabályban védett 

érdeket nem sért – azt követően, de legkésőbb a következő nyilvános ülésen ki 
kell hirdetni. 

 
(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat a Közgyűlés bizottságainak működése során is 

megfelelően alkalmazni kell.  
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22. A szavazás rendje 
 

37. § 
 
(1) A Közgyűlés ülésén a döntési javaslat elfogadásához általában egyszerű 

szótöbbség  szükséges.  
 
(2) A közgyűlési tagok igenlő vagy nem szavazattal vesznek részt a szavazásban, 

illetve tartózkodnak a szavazástól.  
 
(3)   A minősített többséghez kötött – más magasabb szintű jogszabályban nem 
szabályozott - döntési kérdéskörök: 
 

a. a Közgyűlés hatáskörének átruházása, 
b. tisztségviselők összeférhetetlenségének megállapítása, 
c. népszavazás elrendelése, 
d. önkormányzati jelképek megalkotása, használatának szabályozása, 
e. önkormányzati kitüntetések, elismerő címek meghatározása és 

adományozása, 
f. önkormányzati tulajdon tárgyában 20. millió forint értékhatár feletti 

értékesítés. 
 

23. A nyílt szavazás 
 

38. § 
 
(1) A Közgyűlés döntését – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – nyílt szavazással 

hozza. A nyílt szavazás történhet: 
a.) szavazógép használatával ,vagy  
b.)  kézfeltartással,vagy 
c.) név szerinti szavazással.  

 
(2) Szavazni csak személyesen lehet.  
 
(3) Az alternatívákat tartalmazó határozatok esetében a legkevesebb szavazatot kapó 

javaslatot az elnök a következő szavazási körben már nem teszi fel szavazásra. 
Az eljárást addig kell folytatni, amíg egy határozati javaslat marad.  

 
24. A kinevezési ügyek 

 
39. §. 

 
(1) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó pályázati eljárással egybekötött kinevezési, 

megbízási ügyekben – több jelölt esetén – két fordulóban kell szavazni. 
 
(2) Elsőként a Közgyűlés a jelöltek pályázati feltételeknek való megfeleléséről 

egyszerű szótöbbséggel határoz. 
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(3) A második fordulóban a Közgyűlés a (2) bekezdés szerinti szavazás 
eredményeként a pályázati kiírásnak megfelelő jelölt(ek) kinevezéséről, 
megbízásáról minősített többséggel dönt. 

 
25. A név szerinti szavazás 

 
40. § 

 
(1) Bármely közgyűlési tagnak a szavazás megkezdése előtti ügyrendi javaslatára a 

Közgyűlés vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz a név szerinti szavazás 
elrendeléséről. 

 
(2)   Név szerinti szavazást el kell rendelni: 

a.) a Közgyűlés feloszlására vonatkozó döntés meghozatalához, 
b.) a Közgyűlési tagok egynegyedének (4 fő) indítványára.  

 
(3) A név szerinti szavazásnál az elnök névsor szerint felolvassa a képviselők nevét, 

akik "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A Közgyűlés elnöke 
utoljára szavaz.  

 
(4) A név szerinti szavazás eredményét a szavazatok összeszámlálása után az elnök 

állapítja meg. Az eredményt tartalmazó jegyzéket a Közgyűlés elnöke és a 
főjegyző aláírásával hitelesíti. A jegyzék a Közgyűlés jegyzőkönyvének mellékletét 
képezi. 

 
26. A titkos szavazás 

 
41. § 

 
(1) A Közgyűlés a törvényben meghatározott esetekben titkos szavazást tart, vagy 

tarthat a zárt ülésen tárgyalandó, illetve tárgyalható ügyekben. Amennyiben a 
titkos szavazás nem kötelező, úgy arra bármely közgyűlési tag indítványt tehet, 
amelyről a Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.  

 
(2) A titkos szavazást a Jogi és Ügyrendi Bizottság legalább 3 közgyűlési tagja – mint 

szavazatszámláló bizottság – bonyolítja le. Ha a Közgyűlésen háromnál kevesebb 
bizottsági tag van jelen, a Közgyűlés egyedi döntéssel 3 főre a szavazatszámláló 
bizottságot kiegészíti. 

 
(3) A szavazatszámláló bizottság elnökét saját tagjai közül, a bizottság választja meg. 
 
(4) A szavazatszámláló bizottság a titkos szavazás lebonyolítása során: 

a.) ismerteti a szavazás módját és elkészíti a szavazólapokat,  
b.) összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen 

szavazatok,illetve szavazólapok számát (a szavazatok és szavazólapok  
érvényességére, illetve érvénytelenségére a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 69. §-a megfelelően irányadó),  

c.) a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 
ca.) a bizottság jelenlévő tagjainak nevét és tisztségét,  
cb.) a szavazás során felmerült körülményeket,  
cc.)a szavazás során tett megállapításait és hozott határozatait,  
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cd.) a szavazás eredményét, 
d.) a szavazásról készített jegyzőkönyvet a bizottság tagjai aláírják, 
e.) a szavazás eredményéről a bizottság elnöke jelentést tesz a Közgyűlésnek.   

 
27. Kizárás a döntéshozatalból 

 
42. § 

 
A Közgyűlés döntéshozatalából történő kizárásra a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.évi LXV. törvény 14. §. (2) bekezdése az irányadó.  
 

28. A közgyűlési döntések formái 
 

43. §   
(1) A Közgyűlés döntése: 
a.) önkormányzati rendelet,  
b.) közgyűlési határozat,  
c.) alakszerű határozat nélküli tudomásulvétel vagy egyetértés 
lehet. 
 
(2) A Közgyűlés rendeleteit és határozatait külön-külön a naptári év elejétől 

kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. 
 
(3) A Közgyűlés határozatainak megjelölése: A Tolna Megyei Közgyűlés…./20… 

(hónap, nap) közgyűlési határozata a …….. tárgyában. Rövidítve: ……/20… 
(hónap, nap) Kgy. hat. A zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának 
időpontja. 

 
(4) A Közgyűlés jegyzőkönyvében történő rögzítéssel, alakszerű határozat    

meghozatala nélkül dönt: 
a.) az ülés napirendjéről,  
b.) ügyrendi kérdésekben,  
c.) a határozati javaslat vagy rendelet-tervezet módosítására, 
kiegészítésére tett kiegészítő, módosító indítványok tárgyában.  

 
(5) A közgyűlési határozat – szükség esetén – megjelöli a végrehajtás felelősét és 

határidejét.   
 
(6)   Az önkormányzati rendeletekről és határozatokról az önkormányzati hivatal szám-   

és betűrendes nyilvántartást vezet. 
 
 (7)  A Közgyűlés döntéseit meg kell küldeni a végrehajtásért felelősöknek, a Közgyűlés 

rendeleteit és érdemi döntéseit közzé kell tenni a Tolna Megyei Közgyűlés 
hivatalos lapjában a Tolna Megyei Közlönyben. Megtekintésük az állampolgárok 
számára biztosított a megyei aljegyzőnél. A Közgyűlés által elfogadott döntések ( 
határozatok,rendeletek) elektronikus úton történő közzétételének szabályait az 
elektronikus információszabadságról szóló 2005.évi XC. törvény szabályozza. 

 
(8)  Amennyiben a határozat végrehajtása akadályba ütközik, az ok felmerülését követő 

soros Közgyűlésen kell kérni a határidő módosítását.  
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29. Az önkormányzati rendeletalkotás 

 
44. § 

 
(1) Az önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezheti: 

a.) a Közgyűlés tagja,  
b.) a Közgyűlés bizottsága,  
c.) a főjegyző. 

 
(2) A kezdeményezést – a munkatervben meghatározott esetek kivételével – a 

Közgyűlés elnökéhez kell benyújtani, melyet a Közgyűlés következő ülésén kell 
előterjeszteni.  

 
45. § 

 
(1) A Közgyűlés állást foglal az önkormányzati rendelet megalkotásának 

szükségességéről, a rendelet tervezetének előkészítéséről, főbb elveiről. 
Meghatározhatja az előkészítés menetét, az egyeztetés és a vitafórumok rendjét, 
valamint a közgyűlési tárgyalás időpontját.  

 
(2) Az előkészítéssel megbízhatja a rendelet tárgya szerint illetékes bizottságot vagy e 

célból külön ideiglenes bizottságot hozhat létre.  
 
(3) A szakmai előkészítés a főjegyző feladata.  
 
(4) A könyvvizsgáló feladatai az önkormányzat rendeletei vonatkozásában: 

a.) a költségvetési és zárszámadási rendeletek tervezeteit 
valóságtartalmuk és törvényességi szempontok alapján köteles megvizsgálni, 

b.) tartozik a pénzügyi helyzetet elemezni, 
c.) véleményéről írásban köteles tájékoztatni a Közgyűlést, 
d.) írásos véleménye nélkül a költségvetési és zárszámadási rendeletekről 

érvényes döntés nem hozható.  
 
(5) A megfelelően előkészített rendelet-tervezetet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. A 

főjegyző ennek során – szükség szerint – tájékoztatást ad az előkészítés során 
felmerült, de a tervezetben nem hasznosított kisebbségi véleményekről.  

 
(6) A költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezetek a Közgyűlés elé történő 

beterjesztés után nyilvánosak. 
 

46. § 
 
 Az önkormányzati rendelet jogszabály, amelyre a jogalkotásról szóló 2010.évi 

CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM 
rendelet  vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  
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47. § 
 

(1) Az önkormányzati rendelet megalkotását követően annak hiteles szövegét a 
főjegyző szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a Közgyűlés elnöke és a 
főjegyző írja alá.  

 
(2) A Közgyűlés által elfogadott rendeletet a Megyei Önkormányzat hirdetőtábláján 8 

napra ki kell függeszteni. A kihirdetés a kifüggesztés napján valósul meg. 
 
(3) A hirdetőtáblára történő kifüggesztés és a levétel időpontját a rendelet 

alappéldányán fel kell tüntetni. 
 
(4) A Megyei Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Beruházási Osztályán – 

ügyfélfogadási időben – a választópolgároknak lehetőséget kell biztosítani az 
önkormányzati rendeletek megtekintésére. 

  
(5) A főjegyző köteles gondoskodni az önkormányzati rendeletek végrehajtásának 

figyelemmel kíséréséről, időszakos felülvizsgálatáról, a szükséges módosító 
indítványok előterjesztéséről, valamint a rendeleteknek a módosító rendeletekkel 
egységes szerkezetben való közzétételéről. Szükség szerint, de legalább 
ciklusonként a hatályos önkormányzati rendeletek teljes szövegét meg kell 
jelentetni.  

 
30. A jegyzőkönyv 

 
48. § 

 
(1) A Közgyűlés üléséről (a nyilvános ülésről, valamint a zárt ülésről külön-külön) 

hangfelvételt és jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvek elkészítéséről a 
főjegyző gondoskodik. 

 
(2) A jegyzőkönyv a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 17.§ (1) 

bekezdésben foglaltakat tartalmazza. 
 
(3) A jegyzőkönyv mellékletei: 

a.) a meghívó,  
b.) tárgyalásra került előterjesztések,  
c.) határozat-tervezetek,  
d.) rendelet-tervezetek, 
e.) képviselőcsoportok nyilatkozatai, 
f.) jelenléti ív. 

 
(4) A Közgyűlés – az elnök, bármely frakció, vagy a jelen lévő képviselők 1/4-ének 

indítványára – esetenként, vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt arról, hogy 
egy-egy hozzászólásról szószerinti jegyzőkönyv készüljön. 

 
(5) A Közgyűlés jegyzőkönyvét a Közgyűlés elnöke és a főjegyző írja alá, melyet a 

Közgyűlés ülését követő 15 napon belül meg kell küldeni a Tolna Megyei 
Kormányhivatal vezetőjének, illetve – kérésükre – a képviselőcsoportok 
vezetőinek. 
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(6) A jegyzőkönyvek eredeti példányait – a  mellékleteikkel együtt – a főjegyző kezeli. 
A tárgyévi nyilvános ülések jegyzőkönyveit, valamint a tárgyévi zárt ülések 
jegyzőkönyveit évente külön-külön be kell köttetni és el kell helyezni az irattárban. 

 
(7)    Az állampolgárok – a zárt ülés anyaga és jegyzőkönyve kivételével -betekinthet 

nek a közgyűlési előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyveibe. A közgyűlési 
jegyzőkönyvek elektronikus úton történő közzétételét az elektronikus 
információszabadságról szóló 2005.évi XC. törvény szabályozza.  

 
31. Közmeghallgatás 

 
49. § 

 
(1) A Közgyűlés évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart.  
 
(2) Az évente egy alkalommal megtartandó (általános) közmeghallgatáson 

túlmenően eseti közmeghallgatás is tartható. Az eseti közmeghallgatást a 
Közgyűlés elnökénél bármely közgyűlési tag kezdeményezheti, az adott 
közmeghallgatás általa javasolt tárgyának és javasolt időpontjának 
megjelölésével. A javasolt eseti közmeghallgatás megtartásáról, annak tárgyáról 
és (az előzetes meghirdetés időigényét is figyelembe véve) időpontjáról a 
Közgyűlés a kezdeményezés Elnökhöz érkezését követő ülésén vita nélkül, 
egyszerű szótöbbséggel dönt. 

 
(3) A közmeghallgatás helyét és idejét a meghallgatást megelőzően legalább 8 nappal 

a megyei sajtón keresztül a megyei választópolgárok tudomására kell hozni.  
 
(4) A közmeghallgatásra meghívottak körére a 20.§-ban foglaltak az irányadók.  
 
(5) A közmeghallgatáson lehetővé kell tenni, hogy a résztvevők közvetlenül 

előterjeszthessék közérdekű kérdéseiket, kezdeményezéseiket, javaslataikat.  
 
(6) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell. A 

megválaszolatlanul maradt kérdést, kezdeményezést, javaslatot a tárgy szerint 
illetékes bizottság vagy főjegyző a közgyűlés által meghatározott határidőig 
kivizsgálja, annak eredményéről a Közgyűlés következő ülésén tájékoztatást kell 
adni.  

 
(7) A vizsgálat eredményéről, a Közgyűlés döntéséről a javaslattevőt, 

közérdeklődésre számot tartó kérdésben a lakosságot is értesíteni kell.  
 
(8) A közmeghallgatás során minden választópolgár maximum 5 percben szólalhat 

fel.  
 
(9) A közmeghallgatásról a 48. § szerinti jegyzőkönyv készül.  
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32. A Közgyűlés feloszlása 
 

50. § 
 
(1) A Közgyűlés megbízatásának lejárta előtt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 18.§ (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint  mondhatja ki 
feloszlását.  

 
(2) A Közgyűlés önfeloszlását a Közgyűlés elnöke vagy a közgyűlési tagok legalább 

egynegyede írásban, az indok megjelölésével kezdeményezheti.  
 

33. A Közgyűlés feloszlatása 
 

51. § 
 
(1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 93.§. 

(2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Alkotmánnyal ellentétes 
működése esetén a Megyei Önkormányzatot feloszlathatja. 

 
(2) Az Önkormányzat feloszlását, vagy feloszlatását követően időközi választásokat 

kell tartatni. 
  
(3) Az időközi választások részletes szabályait külön törvények tartalmazzák. 
 
 
 

HARMADIK RÉSZ 
 

V. Fejezet 
 

A Megyei Közgyűlési tagok 
 

34. A közgyűlési tagok jogállása 
 

52.§ 
 
(1) A közgyűlési tag Tolna megye egészéért, valamint a megye lakosságáéért vállalt 

felelősséggel tevékenykedik. 
 
(2) A megyei közgyűlési tagok jogai és kötelességei azonosak. A Közgyűlés tagjait a 

vonatkozó törvényekben és jelen rendeletben rögzített jogok és kötelezettségek 
illetik meg, illetve terhelik.  

 
(3) A közgyűlési tagot – a megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről szóló 2/1995.( I.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott – 
tiszteletdíj és egyéb juttatások illetik meg.  
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35. A megyei közgyűlési tagok jogai és kötelességei 
 

53.§ 
 
 A közgyűlési tagot e minőségében megillető alapvető jogosultságokat és terhelő 

kötelezettségeket a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,valamint 
egyéb jogszabályok állapítják meg. 

 
36. A közgyűlés tanácsnokai 

 
54.§ 

 
(1) A Közgyűlés – tagjai sorából – az általa meghatározott önkormányzati feladatkörök 

ellátásának felügyeletére tanácsnokot,tanácsnokokat választhat. 
 
(2) A Közgyűlés meghatározott feladat ellátására, meghatározott időre is választhat 

tanácsnokot. 
  
(3) A megyei önkormányzati állandó bizottságok elnökei tanácsnokok. 
  
(4) A tanácsnok megbízatása megszűnik: 

a.) a képviselői mandátum megszűnésével, 
b.) a határozott idő elteltével, 
c.) a meghatározott feladat elvégzésével, 
d.) felmentéssel, 
e.) lemondással.  

 
(5) A tanácsnok által felügyelt feladatkörökben előterjesztést csak ellenjegyzésével 

lehet Közgyűlés elé terjeszteni.  
 

37. A képviselői csoportok 
 

55.§ 
 

(1) A Közgyűlésben a választáson mandátumhoz jutott pártok, társadalmi 
szervezetek, (a továbbiakban: pártok) képviselői pártonként egy 
képviselőcsoportot (frakciót) alakíthatnak. Egy képviselő csak egy 
képviselőcsoportnak lehet a tagja. Frakciót legalább 3 fő alakíthat. 

 
(2) A képviselőcsoport működési szabályait önállóan határozza meg.  
 
(3) A frakció megalakulását a megalakulástól számított 15 napon belül írásban kell 

bejelenteni a Közgyűlés elnökénél. A bejelentés tartalmazza 
 

a.) a képviselőcsoport elnevezését, 
b.) a névsort, 
c.) a megválasztott vezető, esetleges helyettes nevét. 

  
(4) Megszűnik a képviselőcsoport, ha tagjainak száma 3 fő alá csökken vagy ha ezt 

határozatban kimondja. 
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(5) A képviselőcsoport volt vezetője a megszűnés tényét köteles haladéktalanul, de 
legkésőbb 5 napon belül bejelenteni a Közgyűlés elnökénél. E határidő 
elmulasztása esetén, a Közgyűlés elnöke a képviselőcsoport megszűnését 
hivatalból megállapítja. 

 
(6) A Megyei Közgyűlés képviselőcsoportjait a rendelet 4.melléklete tartalmazza. 

 
VI. Fejezet 

 
A Közgyűlés bizottságai 

 
38. Általános szabályok 

 
56. § 

 
(1) A Közgyűlés döntéseinek előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának 

szervezése és ellenőrzése érdekében, meghatározott önkormányzati feladatok 
ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre.  

 
(2) A bizottságoknak közgyűlési és nem közgyűlési (külsős) tagjai lehetnek. A 

bizottság elnökét és tagjainak többségét a közgyűlés tagjai közül kell választani.  
 
(3) A bizottságok közgyűlési és külsős tagjainak jogai- és kötelezettségei a bizottsági 

munkában azonosak.  
 

39. Állandó bizottságok 
 

57. § 
 
(1) A Közgyűlés állandó bizottságai (a továbbiakban: bizottságok) 

a.) Jogi és Ügyrendi Bizottság,  
b.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,  
c.) Humán Bizottság. 

 
(2) A bizottságok közgyűlési tagjainak száma legalább 6 fő. A bizottságok további 

tagjait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24.§ (2) 
bekezdésének, valamint 74.§. (2) bekezdésének vonatkozó rendelkezései 
figyelembevételével választja meg a Közgyűlés. 

 
(3) A bizottságok nem képviselő tagjai (a továbbiakban: külső bizottsági tag) 

megválasztásukat követően a közgyűlés előtt esküt vagy fogadalmat tesznek, 
melyről okmányt írnak alá. Az eskü vagy fogadalom letételéig a külső bizottsági 
tag bizottsági tagságból eredő jogait nem gyakorolhatja. 

 
(4) A Közgyűlés állandó bizottságai tagjainak jegyzékét a rendelet 5.melléklete 

tartalmazza. 
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40. Albizottságok, ideiglenes bizottságok 
 

58. § 
  
(1) A Közgyűlés a bizottságok kezdeményezésére albizottságokat alakíthat.    
 
(2) Albizottsági állásfoglalás bizottsági egyetértéssel terjeszthető a Közgyűlés elé.  
 
(3) A Közgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására ideiglenes bizottságot 

hozhat létre. A Közgyűlés az ideiglenes bizottság részletes feladatait, hatáskörét 
megalakításkor határozza meg. 

 
(4) Az albizottságokra és az ideiglenes bizottságokra, valamint eljárási szabályaira az 

állandó bizottságok működési szabályait kell megfelelően alkalmazni.  
 

41. A bizottsági tagság 
 

59. § 
 
(1) A bizottság tagjai: 

a.) szavazati joggal részt vesznek a bizottság ülésein, javasolhatják témakörök 
napirendre tűzését,  

b.) részt vesznek az ellenőrzésekben, 
c.) a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást kérhetnek, 

szakértőket vehetnek igénybe, 
d.) megbízás alapján képviselik a bizottságot.  

 
(2) A közgyűlési tag legfeljebb 2 állandó bizottságnak lehet tagja.  
 
(3) A bizottsági tag megbízatása megszűnik: 

a.) lemondással, 
b.) a képviselői mandátum megszűnésével, 
c.) a bizottság megszűnésével,  
d.) visszahívással.  

 
42. A bizottságok működése és főbb feladatai 

 
60. § 

 
(1) A bizottság munkatervét és működési szabályait maga határozza meg. A 

Közgyűlés által a bizottság elé utalt kérdést határozatában megjelölt időpontban, 
illetve időpontig köteles megtárgyalni.  

 
(2) A közgyűlési előterjesztés véleményezését az illetékes bizottság olyan időpontban 

köteles megtárgyalni, hogy az előterjesztés a Közgyűlési meghívóval együtt 
megfelelő időben kiküldésre kerülhessen. 

 
(3) A bizottságok ügyviteli teendőinek ellátásáról az Önkormányzati Hivatal útján a 

főjegyző gondoskodik.  
 
(4) A bizottságok főbb feladatai: 
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a.) feladatkörükben előkészítik a Közgyűlés döntéseit, szervezik és ellenőrzik a 
döntések végrehajtását,    

b.) meghozzák a bizottsági állásfoglalásokat az általuk tárgyalt közgyűlési 
előterjesztésekhez,  

c.) javaslatot készítenek a Közgyűlés munkaprogramjához, munkatervéhez, 
figyelemmel kísérik a munkaterv végrehajtását,  

d.) véleményezik a feladatkörükbe tartozó kinevezési javaslatokat, 
e.) feladatkörükben részt vesznek a testületi célok, feladatok meghatározásának 

előkészítésében, 
f.) figyelemmel kísérik az ágazatukba tartozó önkormányzati rendeletek 

hatályosulását. 
 

(5) A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg 
kell küldeni a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének, továbbá – kérésükre – a 
tisztségviselőknek és más érintetteknek. 

 
(6) A bizottságok részletes feladatait és a Közgyűlés által átruházott hatásköreit a 6.  

melléklet tartalmazza. 
 

 
43. A Megye-Város Egyeztető Bizottság  

 
61. § 

 
(1) A Megyei Közgyűlés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Közgyűlésével a közös feladatokban való együttműködés előkészítésére és 
összehangolására Egyeztető Bizottságot működtet. 

 
(2)  Az Egyeztető Bizottság tagjait fele-fele arányban a Megyei Közgyűlés, illetve a 

Városi Közgyűlés választja. 
 
(3)   Az Egyeztető Bizottság szervezetének és működésének részletes szabályait külön 

ügyrendben állapítja meg.  
 

VII. Fejezet 
 

A Közgyűlés tisztségviselői 
 

44. A Közgyűlés elnöke 
 

62. § 
 
(1) A Közgyűlés elnöke megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban látja el. A 

Közgyűlés állapítja meg illetményét és gyakorolja a munkáltatói jogokat a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerinti egyéb munkáltatói jogok 
kivételével, amelyeket a Jogi és Ügyrendi Bizottság lát el.  

 
(2) A Közgyűlés elnökének megbízatása az új elnök megválasztásáig tart, 

foglalkoztatási jogviszonya az új elnök megválasztásával szűnik meg.  
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(3) A Közgyűlés elnöke a  Közgyűlés első számú vezetője, aki felelős az 
önkormányzat működéséért.  

 
(4) A Közgyűlés elnöke külön utasításban határozza meg, hogy tartós távolléte esetén 

az alelnökök közül ki látja el az általános helyettesítési feladatokat. Átmeneti 
távolléte esetén pedig külön intézkedik helyettesítéséről. 

 
63. § 

 
(1) A Közgyűlés elnökének általános feladatkörei a következők: 
 

a.) a Közgyűlés működésével összefüggő feladatok, 
        b.) a bizottságok működésével összefüggő feladatok, 

c.) a Közgyűlés együttműködési kapcsolataival összefüggő feladatok, 
d.) az önkormányzati hivatallal összefüggő jogosítványok, 
e.) a külön jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatok ellátása.  

 
(2) A Közgyűlés elnökének részletes feladat- és hatáskörét – az átruházott hatáskört 

is – a 7. melléklet tartalmazza.  
 

45. A Közgyűlés alelnökei 
 

64. § 
 
(1)  A Közgyűlés – az elnök javaslatára, tagjai közül – az elnök helyettesítésére, 

munkájának segítésére két alelnököt választ.  
 
(2) A Közgyűlés egyik alelnöke foglalkoztatási jogviszonyban, míg másik alelnöke 

társadalmi megbízatásban látja el tisztségét. Az alelnökök illetményét, illetve 
tiszteletdíját a Közgyűlés állapítja meg. 

 
VIII. Fejezet 

 
A megyei főjegyző, az aljegyző 

 
46. A főjegyző 

 
65. § 

 
(1) A Közgyűlés határozatlan időre – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított 

képesítési követelményeknek megfelelő főjegyzőt nevez ki.  
 
(2) A megyei önkormányzati hivatalt a megyei főjegyző vezeti, önkormányzati és 

államigazgatási feladatait az önkormányzati hivatal bevonásával látja el.  
 

66. § 
 
(1) A főjegyző főbb feladatai: 
 

a.) az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása, ebben a 
körben: 
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aa.) vizsgálja a Közgyűlés és a bizottságok elé kerülő előterjesztések 
törvényességét,  

ab.) megszervezi a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli 
tevékenységével kapcsolatos feladatokat, 

ac.) tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlés és a bizottságok ülésein,  
ad.) törvényességi észrevételt tesz a szavazás előtt az előterjesztés vitájában,  
ae.) biztosítja a Közgyűlés és szervei tevékenységének törvényességét, 
af.) intézkedést kezdeményez a törvénysértések megszüntetésére,  
ag.) gondoskodik a Közgyűlés, valamint a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek 

elkészíttetéséről és a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetője részére való 
megküldéséről,  

ah.) tájékoztatja a Közgyűlést és szerveit az önkormányzatokat érintő új 
jogszabályokról, 

ai.) gondoskodik a testületek és a tisztségviselők munkájának segítéséről, a 
munkájukhoz szükséges feltételek megteremtéséről.  

  
b.) vezeti a Közgyűlés hivatalát: 

ba.) javaslatot tesz a Közgyűlés elnökének a hivatal feladatainak 
meghatározására, a Közgyűlés munkájának szervezésére, döntéseinek 
előkészítésére és végrehajtására,  

bb.) gondoskodik a hivatal működésének pénzügyi feltételeiről,  
bc.) elemzi, értékeli, ellenőrzi a hivatal döntéselőkészítő, végrehajtást 

szervező tevékenységét, 
bd.) gyakorolja a hivatal alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat 

(külön elnöki utasításban előírt esetekben a Közgyűlés elnökének 
egyetértésével), 

be.) javaslatot tesz a hivatal belső tagozódására, működési és ügyfélfogadási 
rendjére, gondoskodik ezek végrehajtásáról és ellenőrzéséről,   

bf.) előkészíti a hivatal működési rendjéhez kapcsolódó, a dolgozók 
munkakörülményeit és biztonságát szolgáló szabályzatokat, 

bg.) biztosítja a hivatal működési rendjét és fegyelmét,  
bh.) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadványozás rendjét. 

 
c.) egyéb feladatai: 

ca.) döntésre előkészíti a Közgyűlés elnöke hatáskörébe tartozó 
államigazgatási ügyeket, 

cb.) ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági 
hatásköröket, 

cc.) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.  
 

d.) a Közgyűlés elnökének megbízása alapján egyéb feladatokat is ellát.  
 
(2) A főjegyző részletes feladat- és hatáskörét a 8. melléklet tartalmazza.  
 

47. Az aljegyző 
 

67. § 
 
(1) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvényben 

meghatározott feltételek szerint a főjegyző javaslatára határozatlan időre egy 
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aljegyzőt nevez ki, a főjegyző helyettesítésére, a főjegyző által meghatározott 
feladatok ellátására. 

 
(2) Az aljegyző belső szervezeti egységet is vezethet.  
 
(3) A főjegyző határozza meg, hogy milyen feladatok ellátásával bízza meg az 

aljegyzőt. 
 

IX. Fejezet 
 

Az Önkormányzati Hivatal 
 

68. § 
(1) A Közgyűlés "Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal" ( a továbbiakban: 

Önkormányzati Hivatal ) elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre. Az 
Önkormányzati Hivatal ellátja a megyei önkormányzat működésével, valamint a 
közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat.  

 
(2) Az Önkormányzati Hivatal önálló költségvetési szerv. A működéséhez szükséges 

előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket az éves költségvetés határozza 
meg.  

 
(3) Az Önkormányzati Hivatal jogi személy. 
 
(4) Az Önkormányzati Hivatal belső szervezetét – a főjegyző javaslatainak 

figyelembevételével -  a Közgyűlés, a hatályos törvényi előírások betartása mellett 
határozza meg.  

 
(5) A hivatal belső szervezeti egységei:  

a.) Igazgatási és Beruházási Osztály, 
b.) Pénzügyi  és Intézményfenntartó Osztály, 
c. )  Belső Ellenőrzési Csoport, 
d. )  Elnöki Kabinet. 
 

(6) Az osztályokon belül további szervezeti tagozódás (csoport) állapítható meg, 
szükség szerint igazítva a feladatok végrehajtásához.  

 
(7) Időszakos vagy célfeladatok megoldására külön szervezeti egység hozható létre. 

Létrehozásának és megszüntetésének részletes szabályait az Önkormányzati 
Hivatal ügyrendjében kell szabályozni.  

 
(8) Az osztályok vezetését az osztályvezetők, az Igazgatási és Beruházási Osztály 

vezetését az aljegyző, a Belső Ellenőrzési Csoport vezetését pedig 
csoportvezető látja el. Az osztályvezetőket és a csoportvezetőket a Közgyűlés 
Elnökének egyetértésével a megyei főjegyző bízza meg, aki a vezetői 
megbízást követően tájékoztatja a Közgyűlést. Az Elnöki Kabinet tagjai politikai 
tanácsadók, akiket a Közgyűlés Elnöke nevez ki. 

 
(9) A Közgyűlés elnöknek közvetlen irányításával működik a Megyei Védelmi Iroda, 

amely ellátja az elnök hatáskörébe tartozó védelmi igazgatási feladatok tervezését, 
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szervezését, valamint közreműködik a döntések előkészítésében és a végrehajtás 
szervezésében. A Védelmi Iroda polgári alkalmazott köztisztviselői felett a 
munkáltatói jogkört a főjegyző gyakorolja, figyelemmel a Közgyűlés elnökének 
egyes munkáltatói jogkörök gyakorlására vonatkozó külön utasítására.  

 
 

NEGYEDIK RÉSZ 
 

X. Fejezet 
 

A Megyei Önkormányzat kapcsolatai 
 

48. Együttműködési kapcsolat 
 

69. § 
 
(1) A Közgyűlés önkormányzati feladatainak gazdaságos, célszerű és hatékony 

ellátása, a koordináló megyei szerep biztosítása érdekében együttműködik: 
a.) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésével, 
b.) a települési önkormányzatokkal, 
c.) decentralizált államigazgatási szervekkel,  
d.) gazdálkodó szervezetekkel,  
e.) társadalmi szervezetekkel és érdekvédelmi szervezetekkel, köztestületi 

és szakmai kamarákkal, egyházakkal, 
f.)  felsőoktatási intézményekkel, 
g.) kistérségi társulásokkal, 
h.) más megyei önkormányzatokkal.  

 
(2) A Közgyűlés az együttműködési kapcsolatában figyelembe veszi a vele 

együttműködő szervezet önállóságát, hagyományait, gazdasági és egyéb érdekeit. 
 
 

49. Társulási kapcsolat 
 

70. § 
 
(1) A Megyei Önkormányzat feladatának hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb 

megoldása érdekében társulásokat hozhat létre, illetve társulásokhoz 
csatlakozhat.  

 
(2) Az Önkormányzat társulást más megyei önkormányzattal, valamint megyei jogú 

városi, illetve egyéb települési önkormányzatokkal létesíthet, figyelemmel a 
törvényi előírásokra. 

 
50. Érdekképviseletekbeni részvétel 

 
71. § 

 
A Megyei Önkormányzat önkormányzati jogainak érvényesítése, érdekeinek védelme 
érdekében önkormányzati érdekszövetségekben vesz részt.  
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51. A Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai 

 
72. § 

 
(1) A Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatokat tart fenn külföldi 

önkormányzatokkal, illetve külföldi önkormányzati és érdekképviseleti 
szervezetekkel. 

  
(2) A Megyei Önkormányzat általi nemzetközi kapcsolat felvétele, az 

együttműködési megállapodás megkötése, illetve esetleges felmondása, vagy 
megszűnésének megállapítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

 
(3) A Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, azok felsorolását, valamint a 

nemzetközi kapcsolatok rendjét a 9. melléklet tartalmazza.  
 
 

ÖTÖDIK RÉSZ 
 

XI. Fejezet 
 

Az Önkormányzat gazdasági alapjai 
 

52. Az önkormányzat vagyona 
 

73. § 
 
(1) Az Önkormányzat tulajdonára és vagyonára vonatkozó legalapvetőbb 

rendelkezéseket a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló  17/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet 
határozza meg. Ebben a rendeletben kell megállapítani: 
a.) a törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes tárgyait és 

azokat a feltételeket, amelyekre figyelemmel kell lenni a vagyontárgyakról való 
rendelkezés során,  

b.) a vállalkozói vagyont, 
c.) a vállalkozásban való részvétel szabályait.  

 
(2) A vállalkozásban való körültekintő részvétel biztosítása érdekében a 

vállalkozásokban való döntés előtt az előterjesztéshez közgazdasági számításokat 
kell csatolni, indokolt esetben külső szakértőket is igénybe kell venni.   

 
53. Az Önkormányzat költségvetése 

 
74. § 

 
(1) A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat költségvetését önkormányzati rendeletben 

határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a finanszírozás rendjét és az 
állami hozzájárulás mértékét az éves állami költségvetési törvény határozza meg.  
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(2) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik Az első forduló a 
koncepció elfogadása, a második forduló a költségvetési rendelet megalkotása. 

 
a.) Az első forduló főbb elemei: 
aa.) a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv 

tartalmának figyelembevétele, 
ab.) a Megyei Önkormányzat számára kötelezően előírt és szabadon 

felvállalható feladatok körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérés, ezen 
belül a bevételi források felmérése,azok bővítésének lehetőségei,  

ac.)  a kiadási szükségletek, azok gazdaságos, célszerű megoldásainak 
meghatározása, 

ad.) az igények és célkitűzések egyeztetése,  
ae.)        a szükségletek kielégítési sorrendjének meghatározása,  
 
af.) a várható döntések hatásainak előzetes felmérése (jelezve a több évre szóló 

döntések hatásait). 
 
b.) A második fordulóban a Közgyűlés megtárgyalja a költségvetési 

rendelettervezetet, amely több változatban is készülhet. 
 

(3) A költségvetési rendelet tervezetét a főjegyző készíti elő, s a Közgyűlés elnöke – a 
könyvvizsgáló írásos véleményének csatolásával – terjeszti a Közgyűlés elé.  

 
(4) A Megyei Önkormányzat a gazdálkodásról éves beszámolót készít és 

elfogadásáról zárszámadási rendeletet alkot.  
 

54. Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai 
 

75. § 
 
(1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait az Önkormányzati Hivatal látja el.  
 
(2) A Megyei Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (intézmények) az 

alapító okiratukban foglalt gazdálkodási jogosítványokkal rendelkeznek, a 
költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályi előírások betartásával 
gazdálkodnak. 

 
(3) A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények felsorolását a 

rendelet 10. melléklete tartalmazza. 
 

55. Az Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése 
 

76. § 
 

(1) Az Önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.  
 
(2) Az önkormányzati intézmények felügyeleti jellegű pénzügyi ellenőrzését az 

Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja látja el.  
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(3) Az Önkormányzat, illetve szervei gazdálkodásának ellenőrzésében a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság, továbbá a könyvvizsgáló, valamint a belső ellenőrzési 
csoport a törvényben foglaltaknak megfelelően vesz részt.  

 
 

HATODIK RÉSZ 
 

XII. Fejezet 
 

A területi kisebbségi önkormányzatok 
 

77.§ 
 

(1)  A Tolna megyében élő egyes kisebbségek külön törvényben meghatározottak 
szerint   területi kisebbségi önkormányzatot hozhatnak létre. Egy kisebbség a 
megyében csak egy területi kisebbségi önkormányzatot hozhat létre. 

 
(2) A területi kisebbségi önkormányzatok között, illetőleg a területi kisebbségi 

önkormányzat és a megyei önkormányzat között nincs alá – fölérendeltségi 
viszony.  

 
(3)  A területi kisebbségi önkormányzat jogi személy, képviselőinek száma 7 fő. 

 
(4) A területi kisebbségi önkormányzatot annak elnöke képviseli. Az elnök 

tanácskozási joggal vesz részt a megyei közgyűlés,valamint a Humán Bizottság  
ülésein. 

78.§ 
 

(1) A Megyei Önkormányzat – az Önkormányzati Hivatalon keresztül – a területi 
kisebbségi önkormányzat részére biztosítja testületi működésének feltételeit, 
így különösen: 
a.) a testületi működéshez szükséges helyiséghasználat biztosítása, 
b.) a testületi működéshez kötődő adminisztratív jellegű feladatok ellátása (pl. 
postázás, kézbesítés, sokszorosítás, ülések előkészítése, jegyzőkönyv 
elkészítésében, továbbításában történő közreműködés). 

 
(2) A területi kisebbségi önkormányzat testületi működésével járó költségek a 

Megyei Önkormányzatot terhelik. 
 

79.§ 
 

(1) A megyei főjegyző vagy megbízottja a területi kisebbségi önkormányzat testületi 
és bizottsági ülésein részt vesz. A megyei főjegyző köteles jelezni a területi 
kisebbségi önkormányzat testületének, illetve az elnökének ha döntéseiknél 
jogszabálysértést észlel. 

 
(2) A területi kisebbségi önkormányzat testületi és bizottsági üléseinek 

jegyzőkönyveit az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a megyei 
főjegyzőnek, aki azt 5 napon belül továbbítja a Tolna Megyei Kormányhivatal 
vezetőjének. 
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80.§ 
 

 A megyei közgyűlés az átruházható feladat – és hatáskörét a területi kisebbségi 
önkormányzat testületére annak kezdeményezésére – külön törvényben 
meghatározott – megállapodás alapján átruházhatja. 

 
81.§ 

 
 (1) A területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az 

Önkormányzati Hivatal. 
 
(2) A területi kisebbségi önkormányzatok jogállását, megalakulását, feladat, - 

hatáskörét, működésnek részletes szabályait a területi kisebbségi önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint külön jogszabályok határozzák 
meg. 

 
 

HETEDIK RÉSZ 
 

XIII. Fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

82. § 
 
(1) Ezen rendelet 2011.március 1. napján lép hatályba.  
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003.(IV.22.) 
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 14/2003.(X.28.), 
13/2005.(IV.19.), 11/2006.(XI.10.), 8/2007.(II.14.), 11/2007.(IV.19.), 
19/2007.(IX.28.), 14/2008.(IV.25.), 17/2008.(VI.27.), 21/2008.(XI.28.), 
14/2009.(VI.26.), 15/2010.(X.14.)    önkormányzati rendeletek. 

 
 
 
                   dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2011. február hónap 18. napján kihirdetésre került.  
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
         
 

dr. Bartos Georgina 
           megyei főjegyző 
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A Tolna Megyei Önkormányzat 
4/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) 
önkormányzati rendeletét, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat 
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló  
7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
1. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 

26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § a)-f) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi)  
    a) költségvetésének bevételi főösszegét 19.966.484 E Ft-ban 
    b) költségvetésének kiadási főösszegét 19.966.484 E Ft-ban 
    c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 17.096.588 E Ft-ban 
    d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 19.766.484 E Ft-ban 
    e) költségvetési hiányát   2.666.896 E Ft-ban 
    f)  a költségvetési hiány belső finanszírozására 
        szolgáló előző évek pénzmaradványát  1.369.896 E Ft-ban 
        ebből:  működési célú előző évek pénzmaradványát  446.449 E Ft-ban 
                    felhalmozási célú előző évek pénzmaradványát 923.447 E Ft-ban 
    (állapítja meg.)” 

 
(2) A Költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„ (3) A Közgyűlés a 2010. évi költségvetés egyensúlyát 1.000.000 E Ft 
összegben hosszú lejáratú hitel, 500.000 E Ft összegben rövid lejáratú hitel, 
ebből 323.616 E Ft összegben tárgyévben felvett folyószámlahitel 
igénybevételével biztosítja.”  
 
(3) A Költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
(Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi 
Önkormányzatokkal együttes) 
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 „a) általános tartaléka  2.809 E Ft     
 b) működési céltartaléka  4.950 E Ft” 

 
(4) A Költségvetési rendelet 10. § (2) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
(Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó) 

 
 „ a) általános tartalék 991 E Ft 
   b) működési céltartalék 4.950 E Ft” 

 
(5) A Költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 2. 
melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. 
melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 5. melléklete helyébe e 
rendelet 5. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. 
melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet 8. 
melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 10. melléklete helyébe 
e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 19. 
melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, 20. melléklete helyébe e rendelet 
13. melléklete, 21. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, 22. melléklete 
helyébe e rendelet 15. melléklete, 23. melléklete helyébe e rendelet 16. 
melléklete, 24. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete, 25. melléklete 
helyébe e rendelet 18. melléklete, 26. melléklete helyébe e rendelet 19. 
melléklete, 27. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete, 28. melléklete 
helyébe e rendelet 21. melléklete, 29. melléklete helyébe e rendelet 22. 
melléklete, 30. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete, 31. melléklete 
helyébe e rendelet 24. melléklete, 32. melléklete helyébe e rendelet 25. 
melléklete, 33. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete, 34. melléklete 
helyébe e rendelet 27. melléklete lép. 

 
(6)  A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 
13., 27., 28. és 29. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
 
2. A  Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
2 § (1) A  Tolna megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Zárszámadási 
rendelet ) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi módosított 
pénzmaradványának felülvizsgált, együttes összegét 244.887 E Ft-ban állapítja 
meg, melyből a megyei kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa   447 E 
Ft, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó módosított pénzmaradvány összege 
244.440 E Ft.” 
(2) A Zárszámadási rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  
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„(2) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi 
felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 191.922 E Ft-ban 
állapítja meg.” 
(3) A Zárszámadási rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  
„(5) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata 
alapján a normatív, kötött felhasználású állami támogatás, a céljelleggel 
biztosított előirányzatok fel nem használt maradványa és a járulék megtakarítás 
elszámolása miatt 9661 E Ft pénzmaradvány elvonását, illetve 629 E Ft 
pénzmaradvány átadását rendeli el.” 
(4) A Zárszámadási rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 30. mellékelte, a 
19. melléklete helyébe  e rendelet  31. melléklete lép. 
 

3. Záró rendelkezések 
 

3. § (1) Ez a rendelet 2011. február 21-én lép hatályba. 
 

(2) A rendeletben foglaltakat a 2010. évről szóló beszámoló elkészítése során 
alkalmazni kell.    

 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2011. február hónap 18. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2011. február hónap 18. nap                                                                                 
 
 
 
                                                                                     dr. Bartos Georgina 
                                                                                         megyei főjegyző 
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A Tolna Megyei Önkormányzat 
5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Német 
Kisebbségi Önkormányzat, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a 
Tolna Megyei Érdekegyeztető Tanács véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 
 

1. A 2011. év költségvetési előirányzatai 
 
1. §  A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak 

szerveire, tisztségviselőire és az önkormányzat által irányított költségvetési 
szervekre, valamint azok foglalkoztatottjaira terjed ki.  

 
2. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 

Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi  
1. költségvetésének bevételi főösszegét 16.160.921 E Ft-ban 
2. költségvetésének kiadási főösszegét 16.160.921 E Ft-ban 
3. tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 14.210.921 E Ft-ban 
4. tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 15.760.921 E Ft-ban 
5. költségvetési hiányát 1.550.000 E Ft-ban 
6. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló előző évek pénzmaradványának 
 igénybevételét  150.000 E Ft-ban 

a) ebből: felhalmozási célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét 150.000 E Ft-ban 

7. a költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú műveletek 
bevételeit 1.800.000 E Ft-ban 
a) ezen belül: a működéi célú műveletek bevételeit 1.800.000 E Ft-ban 

8. a finanszírozási célú műveletek kiadásait   400.000 E Ft-ban 
a) ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait 300.000 E Ft-ban   
b) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 100.000 E Ft-ban 

állapítja meg. 
 
(2) A  Közgyűlés a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a 
kölcsönök – finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, 
vállalkozási maradványa nélküli – a területi kisebbségi önkormányzatokkal 
együtt – számított 2011. évi 
1. működési költségvetési bevételi előirányzatát  12.628.741 E Ft-ban 
2. működési költségvetési kiadási előirányzatát 13.505.828 E Ft-ban 
3. működési költségvetésen belüli kiemelt előirányzatként  

a) a személyi juttatások előirányzatát 6.732.768 E Ft-ban 
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.784.596 E Ft-ban 
c) a dologi kiadások előirányzatát 4.529153 E Ft-ban 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 232.489 E Ft-ban 
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e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 79.884 E Ft-ban 
f) az általános tartalék előirányzatát 66.396 E Ft-ban 
g) a működési célú céltartalék előirányzatát 80.542 E Ft-ban 

4)  felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatát 1.582.180 E Ft-ban 
5) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatát 2.255.093 E Ft-ban 
6) felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:  

a) a beruházások előirányzatát 2.183.529 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát 5.153 E Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 31.227 E Ft-ban 
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát   35.184 E Ft-ban 

állapítja meg. 
 
(3) A Közgyűlés a költségvetési létszám-előirányzatot, az önkormányzat 
költségvetési szerveire és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalra (a 
továbbiakban: Hivatal) együtt,  3589  főben határozza meg.    

 
3.  § (1) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdés 3. pontjában megállapított 2011. évi 

tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat címek, alcímek, jogcím-csoportok, 
jogcímek, előirányzat-csoportok szerinti részletezését és az önállóan működő 
és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit 
forrásonként, főbb jogcím-csoportonként részletezve, a megyei kisebbségi 
önkormányzatokkal együtt az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja 
jóvá. 

 
(2) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdés 4. pontjában megállapított 2011. évi 
tárgyévi költségvetési kiadási előirányzat címek, alcímek, jogcím-csoportok, 
jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, az 
önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan 
működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait 
költségvetési szervenként, a költségvetési szervek kiadásait kiemelt 
előirányzatonként részletezve, a megyei kisebbségi önkormányzatokkal együtt, 
az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 
(3) A Közgyűlés a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési 
kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét önkormányzati 
szinten összevontan és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

 
(4) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző 
évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevételét – 
működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban – önkormányzati szinten 
együttesen és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(5) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, önkormányzati szinten 
összevontan és költségvetési szervenként, működéi és felhalmozási cél szerinti 
tagolásban, az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 
4. §  A Közgyűlés az Önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcím-csoportonként a 

2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, bevételi és kiadási mérlegét a 2. 
melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerint hagyja jóvá. 
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5. § (1) A Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény ( a 
továbbiakban: Áht. ) 8/A. § (1) bekezdésében, valamint 69. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a 2. § (1) bekezdés 5. pontjában megállapított 
költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványából a 
2. §  (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott összeg felhasználását hagyja 
jóvá. 

 
(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, 2. § (1) 
bekezdés 7. és 8. pontjában, valamint a 3. § (5) bekezdésében jóváhagyott 
finanszírozási célú műveletek bevételeinek és kiadásainak részletezését az 1. 
és 15.  melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
(3) A Közgyűlés az önkormányzat fizetőképességének folyamatos fenntartása, 
a költségvetési hiány finanszírozása érdekében legfeljebb 1.200.000 E Ft 
volumenű, egyéves futamidejű folyószámlahitel-keret szerződés megkötését, 
folyószámlahitel igénybevételét hagyja jóvá.  

 
(4) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 1.200.000 E 
Ft volumenben hosszú lejáratú, ötéves törlesztési idejű működési hitel felvételét 
hagyja jóvá. 

 
(5) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 600.000 E Ft 
összegű, egyéves lejáratú működési hitel felvételét hagyja jóvá.   

 
(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az (3)-(4) bekezdésben 
jóváhagyott hitelek felvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat folytassa 
le, a hitelszerződést írja alá és a hitelek felvételéről rendelkezzen. 

 
(7) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat átmenetileg 
szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven 
belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról rendelkezzen. 

 
6. §  (1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2010. december 

31-én fennálló 300.000 E Ft volumenű működési hitelállományának 2011-ben  
éves szinten összesen 100.000 E Ft, negyedévente esedékessé váló 
tőketörlesztéséről, visszafizetéséről - gondoskodjon.  

 
(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2010. december 
31-én fennálló 714.328 E Ft volumenű likvidhitel-állományának 2011-ben 
esedékes visszafizetéséről gondoskodjon.  
 
(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2011. december 
31-én fennálló 99.892 E Ft volumenű, felhalmozási célú célhitel állományának 
2011-ben, negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről – éves szinten 
összesen 10.000 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon.  
 
 
(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2010. december 
31-én fennálló 899.026 E Ft volumenű, felhalmozási célú (MFB) hitel 
állományának 2011-ben, negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről – 
éves szinten összesen 90.000 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon.  
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(5) A (3)-(4) bekezdésben foglalt hitelek 2011. évi törlesztését és kamatait a 
Tolna Megyei Önkormányzat - a Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával, a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel, valamint a Balassa János 
Kórházzal kötött Együttműködési Megállapodás alapján – megelőlegezi. Az 
Együttműködési Megállapodást aláíró felek – a költségek egynegyed-
egynegyed részének megfelelő összegű – 2011. évi hozzájárulása a 
költségvetés bevételi előirányzatát képezi. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, 
hogy az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint gondoskodjon a 
tőke és kamat esedékes részletének beszedéséről. 

 
7. § A Közgyűlés az önkormányzati szintű – területi kisebbségi önkormányzatokkal 

együtt számított - működési és felhalmozási célú, 2011. évi bevételi és kiadási 
előirányzatok bemutatását, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de 
finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban a 3. 
melléklet szerint tudomásul veszi. 

 
8. §  A Közgyűlés az önkormányzat 2011. évi várható bevételi és kiadási előirányzata 

teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 4. mellékletében 
foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
9. §  A Közgyűlés a 2011. évre tervezett felújítási előirányzatokat célonként, a 

felhalmozási kiadásokat feladatonként, ezen belül költségvetési szervenként az 
5.  mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 
10. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal bevételeit forrásonként, az 

államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására 
vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti 
részletezésben, az Önkormányzati Hivatal költségvetését feladatonként, 
valamint külön tételben az általános tartalék, a céltartalék, a költségvetési 
bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét, a 
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány 
igénybevételének összegét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a 
költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú 
műveletek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti 
tagolásban, az önkormányzati hivatal költségvetésével együtt a területi 
kisebbségi önkormányzatok költségvetését is, a 6. melléklet, valamint a 8. 
melléklet  1. pontjában és 2. pontjában foglalt táblázat szerint hagyja jóvá. 
 
(3) A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak 
alakulását működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítésben, a 
finanszírozási műveletekkel együtt egyensúlyban a 7. mellékletben foglaltak 
szerint hagyja jóvá. 

 
11. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a megyei 

kisebbségi önkormányzatokkal együttes  
 

1. általános tartalékát   66.396 E Ft-ban 
2. működési céltartalékát    80.542 E Ft-ban 
3. felhalmozási céltartalékát    35.184 E Ft-ban 
állapítja meg 
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(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó, az Önkormányzati 
Hivatal költségvetésében külön tételben jóváhagyott 
1. általános tartalékot   63.781 E Ft-ban 
2. működési céltartalékot    80.542 E Ft-ban 
3. felhalmozási céltartalékot    35.184 E Ft-ban 
állapítja meg 

 
12. §  A Közgyűlés az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, 

valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi költségvetési 
bevételi előirányzatát forrás-csoportonként, önkormányzati támogatását 
költségvetési szervenként a 9. melléklet, kiadási előirányzatát, ezen belül a 
működési és fenntartási előirányzatát, kiemelt előirányzatonként részletezve, a 
10. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
13. § (1) A Közgyűlés az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 11. 

mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
 

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat közfoglalkoztatást nem szervez, emiatt  
közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát nem  hagy jóvá. 

 
14. §  A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves 

bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
15. §  A Közgyűlés az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 

bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez 
történő hozzájárulások összegét a 13. melléklet szerint tudomásul veszi.  

 
16. §  A Közgyűlés 

1. a közvetett támogatások tervezett alakulását a 14. mellékletben; 
2. a hitelállomány alakulását a 15. mellékletben;  
3. a normatív, kötött felhasználású állami támogatás intézményenkénti 

alakulását, valamint a céljellegű előirányzatok intézményenkénti 
részletezését a  16. mellékletében; 

4. a normatív állami támogatás és a személyi jövedelemadó jogcímenkénti 
alakulását a 17.  mellékletében és 

5. a költségvetési szervek önkormányzati támogatásának alakulását a 18. 
mellékletben 

foglaltak szerint tudomásul veszi. 
 
17. § (1) A 19-26. melléklet a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. 

évi bevételeit és kiadásait tartalmazza, a kisebbségi önkormányzat 
határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal. 

 
(2) A 27-34. melléklete a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. 
évi bevételeit és kiadásait tartalmazza, a kisebbségi önkormányzat 
határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal. 

 
18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat címrendjét, annak felépítését a 35. 

mellékletben foglaltaknak megfelelően határozza meg 
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2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 

 
19. § (1) A Közgyűlés kötelezettséget vállal a 2008. évben kibocsátott, 2.000.000 E 

Ft-nak megfelelő névértékű kötvény kamatainak esedékesség szerinti 
megfizetésére, a kötvények szerződés szerinti – 5 éves türelmi időt követő – 20 
éves futamidő alatt történő, szerződésben foglalt évenkénti ütemezés szerinti 
visszafizetésére.  

 
(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvénykibocsátással 
összefüggő pénzügyi kötelezettségek teljesítéséről, a kamatfizetéshez 
szükséges deviza ügyletek lebonyolításáról a szerződésekben foglaltaknak 
megfelelően rendelkezzen. 
 
(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvénykibocsátásból keletkező 
megtakarítást – a célszerinti felhasználásig – kamatozó – forint-, vagy 
devizabetétben - elhelyezze, a meglevő szabad pénzeszközt forintról devizára, 
vagy devizáról forintra átváltsa, devizaügyletek végrehajtására adjon megbízást 
kamat-, vagy árfolyamnyereség elérése érdekében. 

 
(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a bevételek növelése érdekében 
megkötött treasury szerződés keretében megbízásokat adjon. A megbízások 
díja az elért bevételekből 5.000 E Ft összeghatárig finanszírozható.    

 
20. § (1) A Hivatal e Rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatait meghaladóan 

képződő többletbevételei - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az általános 
tartalékot növelik. 

 
(2) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből, vagy európai uniós 
támogatásból származó többletbevételből a céljának megfelelő előirányzatot, 
közgyűlési hatáskörben felosztható forrás esetén működési céltartalékot, a 
felhalmozási célú állami támogatásból, európai uniós támogatásból, egyéb, 
céljellegű felhalmozási forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának 
megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a 
tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási célú bevételből felhalmozási 
célú céltartalékot kell képezni. 

 
21. § (1) Az Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 

2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. mellékletében foglalt 
feladatok finanszírozása céljából igényelt normatív, kötött felhasználású 
támogatások 2011. évi jogcímenkénti, azon belül költségvetési szervenként 
meghatározott összegét, valamint a támogatás és elszámolás alapját képező 
mutatók intézményenkénti részletezését a 16. melléklet szerint határozza meg. 

 
(2) A normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználási szabályait a 
Kvt. 8. melléklete részletezi. 
  
(3) A támogatásra jogosult, és támogatásban részesült intézmény köteles a 
felhasználásról analitikus nyilvántartást vezetni, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a mutatókról és a tényleges felhasználásról a megyei főjegyzőnek 
elszámolni.  
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(4) A jogosult intézmény év közben - a mutatók tervezettől eltérő alakulása 
esetén – a jogszabályi elírások betartásával, az Áht. 64. § (5) bekezdésében 
megjelölt határidő előtt legalább 5 munkanappal köteles a tévesen igényelt 
támogatásról lemondani. A lemondást a megyei főjegyzőnek kell megküldeni.  

 
(5) A Móra Ferenc Általános Iskola a pedagógiai szakszolgálati feladatai 
ellátásának kiadásiról, az ellátásban részesülő gyermekek számának 
alakulásáról, a nyújtott szolgáltatások köréről, a vezetett analitikus nyilvántartás 
- egyéb, a költségfelosztásban figyelembevett – adatairól információt köteles 
szolgáltatni a megyei főjegyző részére. Az információszolgáltatás határideje 
első alkalommal tárgyév július 30. napja, második alakalommal tárgyévet 
követő év január 30. napja. A Hivatal az intézmény vezetője által szolgáltatott 
adatok alapulvételével számol el a feladatot megállapodás alapján finanszírozó 
szervezettel. 

 
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata a 
megállapodáson alapuló feladatellátása körébe tartozó feladatok kiadásairól, az 
ellátásban részesülők létszámáról – megállapodásonkénti elkülönítésben – 
analitikus nyilvántartást köteles vezetni. A tárgyévben felmerülő kiadásokról – a 
hozzájárulást adó Többcélú Kistérségi Társulások által meghatározott időpontig 
– köteles elszámolást készíteni, amelynek egy példányát a megyei főjegyző 
részére is meg kell küldeni. 

 
22. § (1) A Közgyűlés a közoktatási intézményeknek a 16. mellékletben 

meghatározott összegekben céljellegű támogatást biztosít a tanulók ingyenes 
tankönyvellátására.  

 
(2) A tanulók ingyenes tankönyvellátása támogatását az érintett intézmények 
költségvetési előirányzata tartalmazza. A jóváhagyott előirányzatokról az 
érintett intézményeknek - a mutatószámok alakulásával összefüggésben és a 
felhasználás tekintetében is - el kell számolni. Az intézmény a támogatások 
felhasználásáról analitikus nyilvántartást köteles vezetni. 

 
(3) A céljellegű előirányzat felhasználási szabályait, a jogosultság feltételeit a 
Kvt. 3. mellékletének 17. b) pontjában foglaltak határozzák meg.  

 
(4) A céljellegű előirányzatok maradványát a 2011. évi pénzmaradvány 
elszámolás keretében vissza kell fizetni az irányító szervnek.  

 
23. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kvt. 5. mellékletében foglalt, a helyi 

önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénylési 
feltételeinek közzétételét követően, gondoskodjon azoknak a központosított 
állami támogatásoknak az igényléséről, amelyekre a megyei önkormányzat 
jogosult. 

  
24. § A Közgyűlés 2011. évben a költségvetési rendelet 1. melléklete 345., 346. és 

347.  címein, és az 5. melléklete szerint jóváhagyott felújítási és beruházási 
feladatok megvalósítását hagyja jóvá. 
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25. § A Közgyűlés az európai uniós pályázatokról, projektek megvalósításáról egyedi 
határozatban dönt. A Közgyűlés által korábban jóváhagyott projektek 
megvalósításához, vagy benyújtásához szükséges önkormányzati saját forrás a 
346. cím alcímein biztosított. Többlettámogatást  - egyedi döntés szerint - a 
Közgyűlés, vagy átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke a 390. Céltartalék 
cím 2. jogcím-csoport 1. jogcíme terhére biztosít, amennyiben a 
többlettámogatás jóváhagyása indokolt. 

 
26. § (1) Az Önkormányzat 2011. évben   

1. a TISZK rendszer továbbfejlesztése cím, TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 
azonosító számú; 

2. a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése című, TIOP-3.1.1-08/1-
2008-0026 azonosító számú és 

3. a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív 
intézményekben  című, TÁMOP 3.1.4 -08/02-2008-0079 azonosító számú 

projekt pénzügyi elszámolását és lezárását biztosítja. 
 
(2)  Az Önkormányzat 2011. évben 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a 
vármegyeháza és környékének felújításával című, DDOP-4.1.1/ D-09-2f-
2009-0006 azonosító számú;  
2. a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi 
osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése című, TIOP-2.2.2-08/2-
2009-006 azonosító számú és 
3. a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása az 
informatikai infrastruktúra fejlesztésével című  TIOP-1.1.1-09/1-2010-0044 
azonosító számú 

projektet valósítja meg. 
 
27. § (1) A Közgyűlés Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a 

vármegyeháza és környékének felújításával (DDOP-4.1.1/ D-09-2f-2009-0006) 
projekt támogatását, az önkormányzat által biztosított önerőt 2011. évi  
költségvetésében a felhalmozási kiadási között szerepelteti, a Közgyűlés a 
kapcsolódó előirányzatokat az 1. és 7. melléklet szerint jóváhagyja; 
 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza 
sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése (TIOP-2.2.2-
08/2-2009-006) projekt támogatását, az önkormányzat által biztosított önerőt 
2011. évi  költségvetésében bevételei és felhalmozási kiadási között 
szerepelteti, a Közgyűlés a kapcsolódó előirányzatokat az 1. és 7.  melléklet 
szerint jóváhagyja. 

. 
(3) A Közgyűlés a nyertes pályázatokon túl támogatja a Balassa János 
Kórházban a sruktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-
szakellátásban (TIOP-2.2.4/09/1), a pavilon-rendszerű felépítés részbeni 
átalakítása, az aktív kórházi ellátást biztosító létesítmények korszerűsítése, 
bővítése, vagy új létesítmény építése tárgyú projekt megvalósítását.  

 
28. § (1) A megyei fenntartású intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak 

garantált illetménye 2011. január 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) előírásainak megfelelően az 
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automatikus előlépések következtében, valamint a minimálbér, a garantált 
bérminimum emelése következtében növekedhet, a (2)-(11) bekezdésben 
foglaltak figyelembevételével. 

 
(2) A Közgyűlés a korábban jóváhagyott, pótlékalaphoz viszonyított %-os 
mértékek szerinti pótlék megállapításhoz biztosít önkormányzati támogatási 
fedezetet, az illetménypótlék számítási alapja a Kvt. 60. § c) pontjában foglalt 
pótlékalap.  

 
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat az Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézményben a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó 
pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat különleges szakértelmet igénylő 
munka utáni pótlék illeti meg, melynek mértéke és összege 2011-ben a 2010. 
évi pótlékkal azonos. 

 
(4) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (13) 
bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 
számítási alapja 2011. évben a Kvt. 63. §-ában foglalt összeg, a fedezetet a 
közoktatási intézmények költségvetési előirányzata tartalmazza.  

 
29. § Az Áht. 100/E. § bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről 

szóló 292/ 2009.(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 90. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a jutalmazásra, (prémium címén 
teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre ) kifizethető együttes összeg – 
beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási 
tartalék felhasználását is az eredeti rendszeres személyi juttatások 
előirányzatának 5 %-át nem haladhatja meg. Eredeti előirányzat jutalmazásra 
nem tervezhető. 

  
30. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők alapilletményét, 

illetménykiegészítését, illetménypótlékát és egyéb juttatásait a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól 
szóló 16/2003.(X.28.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati 
Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani. 

 
(2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó 
illetményalap a Ktv. 59. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő összeg, 
38650 Ft. 
 
(3) A Közgyűlés – a Kvt. 59. § (3) bekezdésében foglaltakra, valamint a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (4) 
bekezdésében  rögzített előírásokra figyelemmel -  a köztisztviselők cafetéria 
rendszerének működtetésére, az adóterhet is beleértve, évi 200.000 Ft/fő 
keretet biztosít a Hivatal költségvetésében.  

 
(4) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló 
szociális és kegyeleti keretet 800 E Ft-ban hagyja jóvá. A Támogatási keret 
felhasználására a 16/2003.(X.28.) önkormányzati rendelet vonatkozó 
előírásainak betartásával kerülhet sor.  
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31. § (1) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az 

Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát a 11. mellékletben foglaltak szerint 
hagyja jóvá.  

 
(2) A Közgyűlés 2011-ben az engedélyezett álláshelyek számát  önkormányzati 
szinten összesen, ezen belül költségvetési szervenként részletezve a 11. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően 111,75 álláshellyel csökkenti, ezen belül 
a mellékletben meghatározott időpontoktól kezdődően 58,75 üres álláshelyet 
szüntet meg, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján 
50 fős létszámcsökkentést rendel el, a mellékletben részletezett időpontoktól 
kezdődően. 

 
(3) A Közgyűlés a mellékletben feltüntetett időpontoktól a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltak figyelembevételével az Önkormányzati Hivatal engedélyezett 
létszámkeretét 4,75 fővel csökkenti, 3 főt érintő létszámcsökkentést rendel el és 
1,75 üres álláshelyet szüntet meg. 

 
32. § A költségvetési szerv a létszám-előirányzatával – a rá vonatkozó munkajogi 

jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik, a jóváhagyott 
létszám-előirányzatán belül az Ámr. 87. és 90. §-ában foglaltaknak 
megfelelően.  

 
33. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói 

támogatását, új munkáltatói támogatás megállapítását 2011. évre szólóan 
felfüggeszti. Új támogatás 2011. évben nem állapítható meg. 

 
(2) A korábban nyújtott kölcsönök törlesztő részleteiből 2011. év során befolyó 
bevétel a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Hivatal költségvetési bevételét 
képezi.  
 
(3) A számla és kölcsönök kezelésével kapcsolatos költségeket, valamint a 
még folyamatban lévő támogatás kiutalásokat az elkülönített bankszámla 
bevétele terhére kell finanszírozni. 

 
3. Előirányzat-módosítási, felhasználási hatáskörök, 

felhatalmazások 
 
34. § (1) A Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - az 

általános tartalék feletti rendelkezés jogát az alábbi feltételekkel és keretek 
között, a Közgyűlés elnökére ruházza: 
-a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2010. évre jóváhagyott 389.  
Általános tartalék cím előirányzata terhére 7.000 E Ft összeghatárig bármely 
céllal, további 20.000 E Ft összeghatárig önkormányzati és intézményi 
feladatok végrehajtása céljából kötelezettséget vállaljon és a felhasználásról 
rendelkezzen. 
  
(2) A Közgyűlés elnöke az általános tartalék átruházott hatáskörben történő 
felhasználásáról a zárszámadási rendeletben köteles elszámolni. 
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(3) Az átruházott hatáskörben támogatott szervezetek számára számadási 
kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű 
felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást az önkormányzati hivatal 
megyei főjegyző által kijelölt munkatársa ellenőrzi. 

 
(4)  A támogatott szervezetet a támogatások jogszabálysértő, vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli. 
Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének nem tesz 
eleget, e kötelezettség teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.  
 
(5) Az elszámolással és a visszafizetési kötelezettséggel, ellenőrzéssel 
kapcsolatos szabályokat a támogatott szervezettel kötött megállapodásban, 
vagy szerződésben kell rögzíteni.   

 
(6) A támogatásokról szóló döntést követően, a támogatás Áht. 15/A. §-a 
előírásainak megfelelő közzétételéről – a 200 E Ft-ot meghaladó támogatások 
esetében - a Kabinet munkatársa köteles gondoskodni. A 200 E Ft alatti 
támogatásokat nem kell közzétenni. 

 
35. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2010. évi tervezett és a 

ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású 
támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb 
központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, 
visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket a 2010. évi 
pénzmaradvány, vagy az 1. melléklet 389. Általános tartalék cím előirányzata 
terhére teljesítse. 

 
(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Áht. 64., 64/A.- 64/D. §-aiban 
foglalt rendelkezések figyelembevételével:  
a) a 2011. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapját 
képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá a normatív 
támogatás és egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt 
lemondjon az igényelt állami támogatásról, 
b) a felmerülő kamatfizetési kötelezettségeket teljesítse,  
c) ellenőrzés esetén az előírt és jogosan megállapított visszafizetési 
kötelezettséget, lemondást elfogadja, a visszafizetésről intézkedjen, a felmerülő 
kamatok megfizetéséről rendelkezzen és  
d) a lemondás és a felmerülő kamat összegének fedezetét a 389. Általános 
tartalék cím előirányzata terhére, átruházott hatáskörben biztosítsa. 

  
36. § A Közgyűlés az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 390. 

Céltartalék címen tervezett céltartalékok feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés 
elnökére ruházza át. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a céltartalék 
előirányzatok felhasználásáról, átcsoportosításáról átruházott hatáskörben 
rendelkezzen. Az átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosításról a 
költségvetési rendelet évközi módosítása, de legkésőbb a zárszámadási 
rendelet keretében be kell számolni  
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37. § (1) A Közgyűlés - az Áht. 74. § (2) bekezdésében foglaltak alapján -  a 
költségvetésben jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek 
közötti átcsoportosítás jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át.  

 
(2) A Közgyűlés elnöke – az (1) bekezdésben foglalt átruházott hatáskörében, 
az Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül egyes feladatok között 100.000 
E Ft összeghatárig hajthat végre átcsoportosítást.  
 
(3) A költségvetési szervek és az Önkormányzati Hivatal költségvetési 
előirányzatai között a már jóváhagyott konkrét feladatok és előirányzatok, állami 
támogatással finanszírozott konkrét célok és feladatok, előirányzatok esetében 
hajtható végre előirányzat átcsoportosítás, összeghatár nélkül. 
 
(4) Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról a 
Közgyűlés elnökének a költségvetési rendelet soron következő módosítása, de 
legkésőbb a zárszámadási rendelet keretében kell elszámolni. 

  
38. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a folyamatban lévő gazdasági 

perekkel összefüggő feladatok és kötelezettségek teljesítése érdekében a 
költségvetésben jóváhagyott vagy egyéb előirányzatok átcsoportosításával 
képzett előirányzat terhére kötelezettséget vállaljon. A bíróság döntésén alapuló 
kötelezettség az Áht. 12/A. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
előirányzat nélkül is teljesíthető. 

 
39. § (1) Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – a sport 

célokra 2010. év folyamán elnyerhető, tartalékként kezelendő támogatások 
feletti rendelkezés jogát a Humán Bizottságra ruházza át. A Bizottság átruházott 
hatáskörben az év közben elnyert sport célú többlettámogatások felett - a (2)-
(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – jogosult rendelkezni. 

 
(2) A Bizottság az átruházott hatáskört tovább nem ruházhatja, a támogatás 
konkrét címzettjéről a bizottság köteles dönteni. A bizottság pályázat kiírása 
alapján, vagy egyedi döntéssel jogosult az előirányzatok felhasználásáról 
rendelkezni. Pályázat kiírásáról, a pályázati felhívás tartalmáról a Bizottság 
dönt. 
 
(3) Csak olyan szervezetnek hagyható jóvá támogatás – a megyei 
önkormányzat intézményei kivételével - amely szervezet a korábbi években a 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, elnöke, vagy bármely bizottsága által 
nyújtott támogatás felhasználásáról a bizonylatok másolatainak becsatolásával 
elszámolt.  
 
(4) Az elnyert támogatásból alapítvány csak a Közgyűlés döntése alapján 
támogatható.  

 
(5) A támogatásban részesülő szervezettel – a megyei fenntartású intézmény 
kivételével - a bizottsági döntést követően megállapodást, vagy szerződést kell 
kötni a támogatás céljáról, felhasználásának és elszámolásának és 
ellenőrzésének feltételeiről.  
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(6) A bizottság átruházott hatáskörében hozott döntése alapján a 
kötelezettségvállalási jogot a Közgyűlés elnöke gyakorolja. A támogatás 
kiutalására csak a megállapodás (támogatási szerződés) aláírását követően 
kerülhet sor.  

 
(7) A támogatásokról szóló döntést követően az Áht. 15/A. §-a előírásainak 
megfelelő közzétételéről – a 200 E Ft-ot meghaladó támogatások esetében - a 
Hivatal bizottság munkáját segítő munkatársa köteles gondoskodni. A 200 E Ft 
alatti támogatásokat nem kell közzétenni.   

 
(8) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a zárszámadás keretében el 
kell számolni. 

 
40. § A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a 301-390. címeken 

tervezett előirányzatok cél szerinti felhasználásáról rendelkezzen. 
.   
41. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 

1. az állami támogatással megvalósuló felújítások, beruházások 
finanszírozása érdekében finanszírozási szerződést kössön; 
2. az európai uniós pályázatok megvalósításáról támogatási szerződést 
kössön; 
3. az európai uniós és egyéb pályázati kiírásokban előírt nyilatkozatokat 
megtegye és aláírja; 
4. az illetmények számfejtésével összefüggő feladatok teljesítéséről 
megállapodást kössön; 
5. az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke 
átadást engedményezzen; 
6. az illetmények bankszámlára történő utalásáról megállapodást kössön a 
számlavezető hitelintézettel és 
7. a költségvetési szervek működőképességének fenntartása érdekében a 
költségvetésben jóváhagyott intézményi költségvetési támogatási 
előirányzaton felüli támogatás kiutalásáról rendelkezzen. 
 

42. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 
1. a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása 
érdekében, a hatályos szerződés lejártáig maximum 1.200.000 E Ft 
összeghatárig folyószámlahitelt vegyen fel; 
2. új folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésének időpontjától 1.200.000 
E Ft összegű folyószámlahitelt vegyen fel; 
3. az új folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséhez szükséges 
közbeszerzési eljárást lefolytassa, a hitelkeret szerződést megkösse a 
számlavezető pénzintézettel, a szükséges biztosítékokról, fedezetről a 
nyilatkozatot kiadja; 
4. a 2011. évre a Közgyűlés által jóváhagyott 1.200.000 E Ft  működési hitel 
felvételére a közbeszerzési eljárást lefolytassa, a hitelszerződést aláírja, a 
törlesztéssel és kamatokkal kapcsolatban a következő évekre, a hitel 
futamidejének megfelelően kötelezettséget vállaljon, a hitel igénybevételéről 
rendelkezzen, a hitel felvételéhez szükséges nyilatkozatokat aláírja és 
5. munkabérhitel felvételéről rendelkezzen, amennyiben az illetmények 
kifizetéséhez szükséges fedezet más módon nem biztosítható. 
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(2) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek tőke- és kamatterheit 
költségvetésében - a felhalmozási kiadásokat megelőzően - biztosítja. A hitelek 
fedezetét elsődlegesen az illetékbevétel képezi. A tényleges és tervezett kamat 
különbözete az általános tartalékot terheli. 
 
(3) A Közgyűlés a folyószámlahitel biztosítékaként  keretbiztosítéki jelzálog 
keretében fedezetként felajánlja a kórházi irodaház, oktatási létesítmény 
megnevezésű, Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7. szám alatt található, a 
Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, Szekszárd 4727/1 hrsz.-ú 
ingatlant, valamint jelzáloggal terhelhető ingatlanként a kivett üdülőépület és 
udvar megnevezésű, Zamárdi, Margittay utca 1-3. szám  alatt található, a Tolna 
Megyei Önkormányzat tulajdonát képező 2969 hrsz.-ú ingatlant. A Közgyűlés 
hozzájárul a Szekszárd 4727/1 hrsz.-ú ingatlan esetében a keretbiztosítéki 
jelzálog bejegyzéséhez, míg a Szekszárd, 4727/1 hrsz.-ú ingatlan esetében a 
jelzáloggal való megterheléséhez.  
 
(4) A Közgyűlés az illetékbevétel engedményezését az (1) bekezdés 1. és 2. 
pontjában foglalt hitelfelvételhez a folyószámlahitel maximális összegének és a 
hitel járulékainak (kamatainak és egyéb költségeinek) együttes volumenében – 
a hitelintézet igénye esetén és annak megfelelően - engedélyezi. A Közgyűlés 
felhatalmazza elnökét a hitelfelvétel(ek)-hez kapcsolódó engedményezési 
szerződés aláírására.  

 
43. § (1) A Közgyűlés, mint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) 

bekezdés c) pontjában meghatározott TISZK fenntartója, a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi 
LXXXVI. törvény 4. § (5) bekezdésében foglalt,  részére átadott fejlesztési 
hozzájárulást továbbadja a Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola, 
Térségi Integrált Szakképző Központ részére, azzal, hogy a támogatást a 
fejlesztési támogatást fizető által meghatározott szakmacsoport (vagy 
szakma) és tagintézmény jogszabályi előírásoknak megfelelő célú 
fejlesztésére kell felhasználni. 

 
(2) Amennyiben a szakképzési hozzájárulást (fejlesztési támogatást) átadó fél 
konkrét tagintézményt nem jelöl meg a támogatás jogosultjaként, a szakma, 
szakmacsoport fejlesztésének intézményen belüli helyéről az intézmény 
főigazgatója jogosult dönteni, a tagintézmények vezetői véleményének 
kikérésével, a hozzájárulást átadó telephelyének, működési körzetének 
figyelembevételével. 
 
(3) Az elkülönített számlára beérkezett szakképzési hozzájárulást az 
intézmény részére az e forrást terhelő beszerzések fizetési esedékességéhez 
igazodóan kell kiutalni. 
 
(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét: 
a) a Szent László Szakképző Iskolával a szakképzési hozzájárulás 
felhasználásáról, nyilvántartásáról, elszámolásáról szóló megállapodás 
aláírására; 
b) az év közben befolyó, az Önkormányzati Hivatalnál elkülönített számlán, 
céljellegű bevételként realizálódó fejlesztési hozzájárulások intézményhez 
történő kiutalásának elrendelésére; 
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c) az elszámoltatási és elszámolási kötelezettség teljesítésére.  
   

4. A gazdálkodás rendje 
 

44. § (1) Az Önkormányzat, a Hivatal, valamint megállapodás alapján a Tolna 
Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az Önkormányzati Hivatal. 
 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében kötelezettséget a (4) és (5) 
bekezdésben foglaltak kivételével, az Önkormányzati Hivatal költségvetése 
terhére, a Közgyűlés elnöke vagy az által felhatalmazott személy vállalhat, 
amelynek ellenjegyzésére a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott 
személy jogosult. 
 
(3) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül a megyei 
főjegyző vállalhat kötelezettséget a 301. kiadási cím kiadási előirányzatai 
terhére, a 311. kiadási cím, építményüzemeltetés előirányzatai terhére, 
valamint a 345. cím 3. jogcím-csoport 1. jogcím előirányzata terhére.  

 
(4) A választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a 
népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök 
feletti kötelezettségvállalásra a megyei főjegyző, a kötelezettségvállalás 
ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult. 

 
(5) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási 
feladatainak ellátására. 

 
45. § (1) Hitel felvételéről - a 5. §-ban és a 42. §-ban foglaltak kivételével  - a 

Közgyűlés dönt.  
 

(2) A Közgyűlés az Áht. 100/G § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 
következőket határozza meg:  
a Hivatal 

1. pénzkölcsönt (hitelt) az e rendeletben elfogadott hitelfelvételeken, 
felhatalmazásokon túl csak a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes 
határozatában foglaltak szerint vehet fel; 

2. kezességet a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában 
foglaltak szerint vállalhat; 

3. értékpapírt a Közgyűlés egyedi, előzetes engedélyével vásárolhat; 
4. váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el; 
5. kötvényt csak a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában 

foglaltak szerint bocsáthat ki és 
6. pénzügyi lízing és faktoring ügyletre irányuló vagy ilyet magában foglaló 

szerződést a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában 
foglaltak szerint köthet. 

 
46. § Az önkormányzat és intézményei számlavezető bankja az OTP és 

Kereskedelmi Bank Nyrt. 
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47. § Az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználását – a 
támogatottal kötendő megállapodásban (szerződésben) – ha ennek a 
közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - a közbeszerzési 
törvény alkalmazásához kell kötni. A támogatásról szóló határozatban, vagy a 
támogatottal létrejövő szerződésben, megállapodásban az Áht. 13/B. §-ában 
foglaltak betartásával kell a feltételeket, elszámolási határidőket meghatározni.  

 
48. § (1) A  Közgyűlés az Ámr. 91. §-ában foglaltak figyelembevételével – a (2) 

bekezdésben foglaltak kivételével - a felújítási, felhalmozási pénzeszközök 
központi - hivatali költségvetésen belüli – kezelését hagyja jóvá. Év közben a 
jóváhagyott előirányzatok az érintett intézményekhez indokolt esetben 
átcsoportosíthatóak. 

 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza és a Szent László 
Szakképző Iskola és Kollégium a felújítási és felhalmozási pénzeszközöket 
saját hatáskörben jogosult kezelni. 

 
49. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott előirányzatokon 

belül kötelesek gazdálkodni.  
 

(2) A költségvetési intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk 
javítása érdekében a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak 
pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt 
feltételeknek megfelelnek. 
 

4. A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a 
Közgyűlés elnökénél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben 
a pályázat keretében az intézmény: 

1. 1.000 E Ft-ot meghaladó önerőt köteles biztosítani vagy 
2. biztosítékot köteles nyújtani vagy 
3. inkasszó jogot köteles biztosítani az elszámolási számlájára vagy 
4. alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot vállalna fel vagy 
5. egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket 

szerez be, amely(ek)nek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása 
alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási 
igényt eredményez vagy 

6. a költségvetési szerv által használt ingatlan átalakítására, felújítására 
vállalkozik vagy 

7. az intézmény - a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén -a 
támogatás visszafizetését csak az irányító szerv pénzügyi 
hozzájárulásával tudja teljesíteni vagy 

8. európai uniós forrás elnyerésére pályázik vagy 
9. utólagos finanszírozású projekt megvalósítására vállalkozna és a 

költségvetési szerv a megyei önkormányzattól igényli a kiadások 
megelőlegezésének finanszírozását. 

 
5. A Közgyűlés elnöke a pályázati felhívás és a pályázat tartalma alapján dönt a 

pályázat benyújtásának támogatásáról, vagy a pályázat Közgyűlés elé 
terjesztéséről. 
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50. §  (1) A Tolna  Megyei Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó 
költségvetési szerveknek -  az Áht. 100/B. §(1) bekezdésében és az Ámr. 68. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján - a Közgyűlés előzetes engedélyt ad arra, 
hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője az év közben 
képződő, jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevétellel, az irányító 
szerv egyidejű tájékoztatásával, a költségvetési szerv működési bevételeit, 
támogatásértékű bevételeit, átvett pénzeszköz bevételeit, pénzmaradvány 
bevételeit, vállalkozási maradvány bevételeit a tényleges többletnek megfelelő 
összegben saját hatáskörben megemelje, amennyiben a saját bevételek 
növekedése a 100.000 E Ft-ot nem haladja meg.  

 
(2) Az együttesen – éves szinten egybeszámítva – a 100.000 E Ft-ot 
meghaladó többletbevétel miatt végrehajtandó előirányzat módosítás irányító 
szervi hatáskörben hajtható végre. A módosítást a költségvetési szerv vezetője 
a Közgyűlés elnökénél írásban kezdeményezi, a módosításról a Közgyűlés a 
költségvetési rendelet módosítása keretében dönt. 
 
(3) A költségvetési szerv vezetője – az Önkormányzati Hivatal vezetője 
kivételével - saját hatáskörben eljárva a képződő, teljesített, (1) bekezdésben 
foglalt értékhatár alatti többletbevétel egésze terhére költségvetési bevételeinek 
és kiadásainak főösszegét, kiemelt előirányzatait és részelőirányzatait 
megemelheti. 

 
(2) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül - a működési és a 
felhalmozási előirányzatok között az irányító szervi hatáskörben hajtható végre 
átcsoportosítás, míg a működési kiadásokon belül és a felhalmozási 
kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok között a költségvetési szerv vezetője 
saját hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást. 
 
(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat 
változtatásokról a megyei főjegyzőt egyidejűleg köteles tájékoztatni. 

 
(4) A Közgyűlést a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzat módosításáról (és a működési és felhalmozási előirányzatokon belül 
a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról) az Ámr. 68. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell tájékoztatni. 

 
(5) A Közgyűlés az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-
módosításai miatt költségvetési rendeletét évente legalább egyszer, de 
legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító 
szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal 
módosítja. 

 
51. § (1) Az intézmények – a Balassa János Kórház és a Szent László Szakképző 

Iskola és Kollégium kivételével – saját többletbevételeik terhére végrehajtott 
saját hatáskörű előirányzat módosítás alapján - felújítást, beruházást, 
rekonstrukciót, tárgyi eszköz beszerzést, egyéb felhalmozási célú kiadás 
teljesítését kizárólag felhalmozási célú bevételeik és a pénzmaradvány terhére 
végezhetnek és a beruházások és felújítások előirányzatát e források terhére 
emelhetik meg. 
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(2) Működési célú többletbevételből a költségvetési szerveknél – a Balassa 
János Kórház és a Szent László Szakképző Iskola és az Önkormányzati Hivatal 
kivételével - a beruházási és felújítási előirányzatok csak irányító szerv 
hatáskörében emelhetőek meg.  
 
(3) A Balassa János Kórház és a Szent László Szakképző Iskola a rendeletben 
meghatározott értékhatár alatt beruházási és felújítási előirányzatait bármely 
forrásból képződő többletbevétele terhére megemelheti. 

 
(4) A felhalmozási feladat megkezdését megelőzően - a Balassa János Kórház 
és Szent László Szakképző Iskola és Kollégium kivételével - a Közgyűlés 
elnökének írásos engedélyét kell kérni - általános forgalmi adó nélkül – 
egyedileg 2.000 E Ft-ot elérő, vagy meghaladó  felújítás, beruházás (létesítés, 
vásárlás, bővítés, rekonstrukció) megkezdéséhez, a megrendelés szerződés 
aláírásához, a beruházás, felújítás, beszerzés, létesítés lebonyolításához.  

 
52. § A megyei fenntartású intézmények költségvetési előirányzataik jóváhagyását 

követő 30 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a megyei főjegyzőnek, ha 
a tárgyévben az intézményi beszerzések, szolgáltatások tekintetében 
közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor. A bejelentésnek tartalmaznia kell 
a beszerzés, szolgáltatás tárgyát, a közbeszerzési eljárás kiírásának várható 
időpontját. 
 

53 § (1)  Közgyűlés - az Áht. 108. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - az 
önkormányzatot, az önkormányzat költségvetési szerveit, Hivatalát 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 
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, legalább 50 
%-ban csökkenne vagy 
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés 
kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így 
különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem 
rendelkezik, 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 lehetősége 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, 
körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett 
be, amely a követelésről való lemondást indokolttá teszi. 

  

68



2011. év április hó Tolna Megyei Közlöny XXI. évfolyam 1. szám 

(2) Az Önkormányzatot, az Önkormányzat költségvetési szerveit, Hivatalát 
illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon 
lehet. 
 
(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő 
követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a 
költségvetési szerv vezetője írásba foglalt döntéssel mondhat le.  
 
(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottsága, a megyei főjegyző előterjesztése 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 Gazdasági Bizottság határozata alapján 
írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet 
értesíteni kell. 
 
(7) A megyei intézmények és a Hivatal követeléseinek törlését - a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság egyetértésével - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A 
törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell a megyei 
főjegyzőhöz benyújtani, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, 
követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek. 
 
(8) A behajthatatlan követelés törléséről a költségvetési szerv vezetője saját 
hatáskörében rendelkezik, a követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható 
végre.  
 
(9) A Kvt. 72. § (2) bekezdésében meghatározott kis összegű követelésnek 
minősülő értékhatár alatti követelést az önkéntes teljesítésre történő 
felhíváson kívül behajtásra előírni nem kell, kivéve, ha törvény ennél 
alacsonyabb összeget állapít meg. 

 
54 § (1) A normatív támogatás alapját képező mutatószámokról folyamatos és 

naprakész nyilvántartást kell vezetni. Az alapokmányoknak mindazon 
adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az elszámoláshoz szükségesek. 

 
(2) Az oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni a közoktatási 
statisztika és a normatív támogatás igénylés és elszámolás mutatószám 
adatainak egyezőségéről, statisztikai hiba esetén az eltérés írásos 
indokolásáról. 
 
(3) Az intézmény vezetője a normatív támogatások mutatószámainak 
tervezettől eltérő alakulása esetén az Áht. 64. § (5) bekezdésében 
meghatározott időpontokat megelőzően legalább 5 munkanappal, köteles az 
eltérést a megyei főjegyzőnek - külön felhívás nélkül - bejelenteni. A változás 
bejelentésének elmulasztásából adódó kamat - az intézményvezető 
felelősségének felvetése mellett - a mulasztó intézményt terheli. 
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(4) A megyei főjegyző jogosult az elszámoláshoz, tervezéshez, ellenőrzéshez 
szükséges adatszolgáltatást elrendelni. A megyei főjegyző a nyilvántartások, 
adatszolgáltatások ellenőrzését saját hatáskörben elrendelheti. 

 
55 § (1) Az Áht. 15/A., 15/B. és az Ámr. 233. §-ában foglalt, az államháztartással 

összefüggő közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok 
végrehajtását a Tolna Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek (továbbiakban: költségvetési szervek) tekintetében a 
megyei főjegyző koordinálja.  

 
(2) A költségvetési szervek vezetői ellátják a jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően az intézményekre kiterjedő hatállyal előírt feladatokat, valamint 
folyamatosan, vagy meghatározott esetekben a megyei főjegyző külön 
felhívására, adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni. Az adatszolgáltatás rendjét, 
formai és tartalmi követelményeit a megyei főjegyző határozza meg. 
 
(3) A költségvetési szervek az általuk kötött szerződésekről naprakész 
nyilvántartást kötelesek vezetni, amelyben legalább az Áht. 15/B. § -ában 
meghatározott közzétételre vonatkozó előírásoknak megfelelő adatokat 
szerepeltetni kell. 

 
(4) A közzétételre a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján kerül sor. 

 
(5) Az Áht. 15/A. §-ában, a nem normatív, céljellegű, működéi és fejlesztési 
támogatások kedvezményezettjeire vonatkozóan előírt közzététel – 
figyelemmel a 15/A. §-ban foglalt felhatalmazásra - mellőzhető, amennyiben a 
támogatás összege nem éri el a 200 E Ft-ot. 
 
(6) Az Áfa nélkül számítva 5 millió Ft ellenértéket el nem érő árubeszerzésre, 
építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, 
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait nem kell közzétenni, a 
Közgyűlés költségvetési szerveinek az Áht. 15/B. § (1) bekezdésében foglalt 
nettó 5 millió Ft-os értékhatárt kell a szerződések közzétételénél alapul venni. 

 
56 § (1) A megyei intézményeknek a 2011. évi pénzmaradvány megállapításakor az 

Ámr. 207.,  213. és 214. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. 
 

(2) A pénzmaradványból az intézményt nem illeti meg: 
1. az Ámr. 213. § (1) bekezdés a) - f) pontja szerinti összeg;  
2. a normatív, kötött felhasználású támogatások évközi határidőn belüli 
lemondásokkal korrigált, tervezett és ténylegesen elszámolható 
teljesítésének különbözete; 
3. az ingyenes tankönyv-támogatás cél szerint fel nem használt összege; 
4. a központosított és egyéb céljelleggel igényelt és biztosított állami 
támogatások elszámoláskor megállapított visszafizetendő összeg és 
5. a Közgyűlés által év közben biztosított – cél szerint fel nem használt, 
kötelezettségvállalással nem terhelt - támogatás maradványa. 
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57 §  (1) A vállalkozási tevékenység maradványát a költségvetési szervek 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendeletben, 
valamint az Ámr. 215. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell megállapítani. 

 
(2) A képzett vállalkozási tartalék az Ámr. 94. § (2) bekezdésében foglalt 
sorrend szerint használható fel. 
 
(3) A vállalkozási tevékenységből származó maradványt terhelő befizetési 
kötelezettséget az Áht. 99. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 
figyelembevételével kell teljesíteni.  

 
58. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek vezetői az Áht.49. § (5) bekezdés t) - u) pontjában és (7) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az éves beszámoló elkészítésével 
egyidejűleg, az Ámr. 217. § c) pontjában foglaltak alapján, az Ámr. 21. 
melléklete szerint kötelesek értékelni a belső kontrollok működését. Az 
értékelést az éves elemi költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldeni az 
irányító szervnek.  
 
(2) A belső kontrollrendszer működése és kialakítása során az Áht. 121. és 
121/A. §-ában, valamint az Ámr. 155.-160. §-ában foglalt rendelkezések 
betartásával kell eljárni. 

 
A finanszírozás, pénzellátás rendje 

 
59. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat "kiskincstári" (továbbiakban: Kincstári) 

finanszírozási rendszert működtet. A Kincstári működés az OTP és 
Kereskedelmi Bank Nyrt. rendszerére épül. A Kincstári rendszer működésének 
szabályai - a Balassa János Kórház kivételével - valamennyi megyei irányítású 
intézményre nézve kötelező érvényűek. 

 
(2) A Kincstári rendszer működése az intézmények vezetőinek költségvetési 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a kötelezettségvállalás rendjét 
nem érinti. 

 
(3) A pénzellátás a finanszírozásnál figyelembe vehető költségvetési 
támogatás 1/12 része, ezen belül a személyi kifizetésekkel összefüggő adó, 
járulék és egyéb terhek, a nettó járandóság levonását követően megállapított 
összege alapulvételével történik. A támogatási keret jóváhagyásakor a realizált 
és nem cél szerint felhasznált céljellegű kifizetéseket felmerüléskor figyelembe 
kell venni. 

 
(4) A (3) bekezdés szerint megállapított támogatási keret engedélyezése egy-
egy hónapon belül – az önkormányzat pénzügyi helyzetéhez igazodóan - több 
részletben, hetente, 10 napos időszakonként is történhet. 

 
(5) A megrendelések ütemezésénél, a kötelezettségvállalás megtételnél az 
intézmény vezetője a saját bevételek és az önkormányzati forrásképződés 
időbeli alakulását köteles figyelembe venni. 
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(6) Az esedékes fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges támogatási 
igényt az intézmény vezetője írásban köteles a Hivatal felé jelezni. 

 
(7) Az I. félév végéig a működési célt szolgáló költségvetési támogatási 
előirányzat éves összegének maximum 60%-a használható fel. 

 
(8) A feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a (7) 
bekezdésben rögzített aránytól az intézmény írásbeli kérelme alapján a 
Közgyűlés elnöke, vagy a kötelezettségvállalásra, utalványozásra 
felhatalmazott vezető eltérést engedélyezhet. 

 
(9) A havi, heti, 10 naponkénti, és az eseti támogatási keret jóváhagyásáról az 
önkormányzat és az önkormányzati hivatal kötelezettségvállalásra és 
utalványozásra jogosult vezetői döntenek. A támogatási keretek engedélyezése 
kötelezettségvállalásnak és egyben utalványozásnak minősül. 
(10) Pályázati forrás megelőlegezésére csak írásbeli kérelem alapján kerülhet 
sor. Az előleg kiutalását a Közgyűlés elnöke jogosult engedélyezni. 

 
(11) Felhalmozási, felújítási célú támogatás kiutalása a tényleges teljesítéshez 
igazodóan engedélyezhető. 

 
(12) Az intézmények kiadásainak finanszírozása elsődlegesen az intézmény 
elszámolási számláján lévő saját bevételek terhére történik. Amennyiben az 
intézmény számláján lévő napi egyenleg nem nyújt fedezetet az aznapi 
átutalási megbízásokra, egyéb terhelésekre, készpénz felvételre, az OTP és 
Kereskedelmi Bank Nyrt. külön megállapodás szerint teljesíti a kifizetéseket, és 
a terheléseket. 

 
(13) A banki nap végén az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. - külön megbízás 
nélkül, az utalványozott keret erejéig, 1.000 Ft-os kerekítéssel - az 
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról átvezeti a kifizetések 
teljesítéséhez szükséges összeget az intézmények elszámolási számlájára. 

 
(14) Az utalványozott támogatási keret emelésére indokolt esetben kerülhet 
sor. A támogatási keret emeléséről a Közgyűlés elnöke, vagy a Közgyűlés 
elnöke által felhatalmazott kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosult 
személy dönt. 

  
(15) Az év közben túlfinanszírozott intézmény – a Hivatal köztisztviselőjének 
felhívására vagy saját döntése alapján – köteles saját bevételeinek beszedését 
követően a túlfinanszírozás volumenét támogatás visszautalással mérsékelni, 
vagy megszüntetni. 

 
(16) Az intézmények a készpénzben, a házipénztárba befizetett bevételeket is 
felhasználhatják kiadásaik teljesítésére.  

 
(17) A házipénztárban lévő készpénz napi záró állománya az intézmény 
Pénzkezelési Szabályzatban rögzített összeget nem haladhatja meg. 
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(18) A Balassa János Kórház részére jóváhagyott támogatás átutalása 
hagyományos rendben, beruházás, felújítás esetén a teljesítéshez igazodóan 
történik. 

 
Záró rendelkezések 

 
60. § Ez a rendelet 2011. február 21-én lép hatályba. 

  
61. § A Közgyűlés a 2011. január 1. és a költségvetési rendelet jóváhagyása közötti 

időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételekről és teljesített 
kiadásokról készített elszámolást jóváhagyja. 

 
 
 

dr. Puskás Imre    dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet  2011. február hónap 18. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2011. február hónap 18. nap. 
 
 
  dr. Bartos Georgina 
  megyei főjegyző 
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A Tolna Megyei Önkormányzat 
6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben 
fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) és (2) 
bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a 147. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően az általa fenntartott gyermekintézményekben fizetendő 
intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő 
intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet  
Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép. 
 

2. § 
 

E rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 
    
 

 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2011. február 18-án kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
  
                                                                                     dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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III.  
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 1/2011. (I. 21.) közgyűlési 
határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 74/2010. (VI. 25.), 
83/2010. (IX. 16.), 108/2010. (XII. 10.), 111/2010. (XII. 10.), 
114/2010. (XII. 10.), 115/2010. (XII. 10.), 116/2010. (XII. 10.), 
117/2010. (XII. 10.), 118/2010. (XII. 10.), 121/2010. (XII. 10.), 
122/2010. (XII. 10.), 123/2010. (XII. 10.), 125/2010. (XII. 10.), 
126/2010. (XII. 10.), 127/2010. (XII. 10.), 128/2010. (XII. 10.), 
129/2010. (XII. 10.), 130/2010. (XII. 10.), 131/2010. (XII. 10.), 
132/2010. (XII. 10.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.  
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 2/2011. (I. 21.) közgyűlési 
határozata kamatcsere ügylet lebonyolításáról 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, 
hogy a 2008-ban kibocsátott, 12.192.148 CHF névértékű 
devizakötvény kamatainak hosszú távú csökkentése érdekében 
egy speciális IRS művelet kerüljön végrehajtásra, az alábbi 
feltételekkel: a 6 havi CHF LIBOR referenciakamat rögzítése 
legfeljebb 2,2%-on történhet, 2011. október 15-ével kezdődő 
kamatperiódustól indulóan. 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az IRS művelet 
végrehajtásárára vonatkozóan 3 hitelintézettől kérjen ajánlatot 
és amennyiben az ajánlatban foglalt feltételek megfelelőek az 
önkormányzat számára, a legjobb ajánlatot tevő hitelintézettel 
az IRS ügyletre vonatkozó megállapodást és a szükséges 
egyéb dokumentumokat írja alá.  
 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget 
vállal arra, hogy az ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
fedezetét mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: az 1-2. pont esetében 2011. február 28. 

a 3. pont esetében folyamatos 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 4/2011. (I. 21.) közgyűlési 
határozata a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulással a gyógytestnevelési feladatok ellátására kötött 
megállapodás módosításáról: 
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szekszárd és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulással kötött, 66/2010. (VI. 
25.) kgy. határozatával jóváhagyott megállapodás függelékét 
2011. január 1-jei hatállyal a melléklet szerint módosítja.  
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2011. (I. 21.) közgyűlési 
határozata működési hitel felvételéről: 
 
1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi 

költségvetés egyensúlyának biztosítása, a 
működőképesség fenntartása érdekében 1.200.000 E Ft 
volumenű, 5 év alatt visszafizetendő, működési hitel 
felvételét jóváhagyja. 

2) A Tolna Megyei Önkormányzat a hitel biztosítékaként 
ingatlanfedezetet nem tud felajánlani. 

3) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel tőke és 
kamat terheinek, a hitel egyéb költségeinek fedezetet, a 
hitel futamideje alatt, mindenkori éves költségvetésében a 
felhalmozási kiadásokat megelőzően biztosítja. 

4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a hitel 
felvételének 2011. évi ütemezését, a türelmi idő hosszát 
meghatározza, a szükséges nyilatkozatokat, 
dokumentumokat, a hitelszerződést aláírja, illetve a hitel 
felvételéről rendelkezzen. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 7/2011. (I. 21.) közgyűlési 
határozata működési hitel felvételéről: 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet 5.1. 
pontjában foglaltak alapján a 2011. évi költségvetés 
megalapozása érdekében működési hitel felvételére irányuló 
közösségi értékhatárt elérő közbeszerzéssel kapcsolatos 
ajánlatkérői hatásköreit átruházza a Közgyűlés elnökére. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 8/2011. (I. 21.) közgyűlési 
határozata a teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt 
célokról: 
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi. XXIII. tv. 34. § 
(3) bekezdése alapján 2011. évre a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt 
célokat a határozat melléklete szerinti tartalommal 
határozza meg. 

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a hivatalban 
dolgozó köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit a 
mellékletben megfogalmazott kiemelt célok 
figyelembevételével határozza meg. 

3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a megyei főjegyző egyéni 
teljesítménykövetelményeit a mellékletben megfogalmazott 
kiemelt célok figyelembevételével határozza meg. 

4. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a megyei főjegyző 
teljesítményértékeléséről tájékoztassa a Közgyűlést. 

 
Felelős: 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina megyei 

főjegyző 
3-4. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés 
Elnöke 

 
Határidő: 2-3. pont tekintetében 2011. február 28. 

4. pont tekintetében 2012. február 15. 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 9/2011. (I. 21.) közgyűlési 
határozata a megyei főjegyző teljesítményértékeléséről 
szóló tájékoztatóról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bartos Georgina 
megyei főjegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 10/2011. (I. 21.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi 
nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2011. évi 
nemzetközi teendőkről: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2010. évi nemzetközi tevékenységének 
értékelését, valamint a 2011. évi külügyi tervre vonatkozó 
javaslatot megvitatta és elfogadja. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, valamint dr. 
Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 2011. évi feladatok 
vonatkozásában). 
Határidő: folyamatos. 
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A Tolna Megyei Közgyűlés 11/2011. (I. 21.) közgyűlési 
határozata a Europe Direct Európai Információs Pont 
Hálózat Tolna Megyei Egysége tevékenységéről: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Europe Direct 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 12/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2011. (I. 21.), 
4/2011. (I. 21.) 5/2011. (I. 21.), 9/2011. (I. 21.), 10/2011. (I. 21.), 
11/2011. (I. 21.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.  
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata a megyei fenntartású intézmények saját 
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló 
tájékoztatóról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei 
fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzat módosításiról szóló tájékoztatót – a mellékletében 
foglalt tartalommal – tudomásul veszi. 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 14/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
2010. évi tevékenységéről: 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2010. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata intézmények alapító okiratának módosításáról: 
 
I. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye alapító 
okiratát 2011. március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 
 

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
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3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint 

módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban:” 
 

4) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont 
megnevezése  
„a) Kisegítő tevékenysége: 
561000-3 Éttermi, mozgó vendéglátás 
559099-3 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 
353000-3 Gőzellátás, légkondicionálás 
011100-3 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos 
mag termesztése 
011300-3 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény 
termesztése 
012900-3 Egyéb évelő növény termesztése 
014500-3 Juh, kecske tenyésztése 
014600-3 Sertéstenyésztés 
A kisegítő tevékenység felső határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban, az összes kiadáshoz viszonyítva 15%. 
b) Vállalkozási tevékenysége”  
törlésre kerül. 
 

5) Az alapító okirat 11. pontja jelenlegi tartalma: 
„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 11. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
 

6) Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 
megbízási, választási rendje: 
„Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv.-ben, valamint a végrehajtásáról szóló 
kormányrendeletben foglaltak szerint a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott 
munkakör mellett határozott időre bízza meg.” 
 

7) Az alapító okirat 16. pontjának első bekezdése az alábbiak 
szerint módosul:  

Az intézmény férőhelyeinek száma:  
„a székhelyen:  
Hétszínvilág Otthon: 100 fő” 
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8) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 
9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es 
pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, 
a 15. pontja 14-es pontra, végül a 16. pontja 15-ös pontra 
változik. 
 

9) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye egységes szerkezetű alapító okiratát 
a határozat 1. számú, az alapító okiratát módosító okiratot 
a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
II. A Közgyűlés a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

alapító okiratát 2011. március 1-jei hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

1) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Létrehozásáról rendelkező határozat: 
„A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 62/2006. (VI. 
29.) kgy. határozatával 2006. augusztus 31-ei hatállyal” 
 

2) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
„Tolna Megyei Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd, 
Szentmiklósi u. 5. 
Tolna Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálata, Szekszárd, Arany János u. 23-25.” 
 

3) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 
 

4) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 

5) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 
szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban:” 
 

6) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont 
megnevezése  
„a) Kisegítő tevékenység: 
856099-3 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
A költségvetési szerv összes kiadásán belül a kisegítő 
tevékenység kiadásinak felső határa 5%. 
b) Vállalkozási tevékenység:” 
törlésre kerül. 
 

7) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
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„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
 

8) Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 
megbízási, választási rendje: 
„Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv.-ben, valamint a végrehajtásáról szóló 
kormányrendeletben foglaltak szerint a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott 
munkakör mellett határozott időre bízza meg.” 
 

9) Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  
Telephelyei, címei:  
 „7133 Fadd, Új utca 18. utógondozó lakásotthon” 
törlésre kerül 
 

10)  Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:  
A feladatellátást szolgáló vagyon: 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról 
szóló mindenkori rendelet szerint. 
 „a 486 hrsz., Fadd, Új u. 18. (utógondozó lakásotthon)” 
törlésre kerül 
 

11) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 
módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 
9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es 
pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, 
a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17-
es pontja 16-os pontra, a 18-as pontja 17-es pontra 
változik. 
 

12)  A Közgyűlés a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 
egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 3. számú, 
az alapító okiratát módosító okiratot a határozat 4. számú 
melléklete szerint jóváhagyja. 

 
III. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János 

Kórháza alapító okiratát 2011. március 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja: 
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1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 

szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban:” 

 
4) Az alapító okirat 8. pontja első bekezdésének jelenlegi 

tartalma és a második bekezdés megnevezése  
„Kisegítő tevékenység: 

140000-3 Ruházat gyártása 
331900-3 Egyéb ipari eszköz javítása 
353000-3 Gőzellátás, légkondícionálás 
452003-3 Gépjárműjavítás, -karbantartás 
493909-3 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
494100-3 Küzúti áruszállítás 
561000-3 Éttermi, mozgó vendéglátás 
773000-3 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
782000-3 Munkaerő-kölcsönzés 
960100-3 Textil, szőrme mosása, tisztítása 
A költségvetési szerv kiadásaiban a kisegítő 
tevékenység felső határa az összes kiadáshoz 
viszonyítva 5%. 

Vállalkozási tevékenység”  
törlésre kerül. 

 
5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységek jellege alapján: 
    közszolgáltató költségvetési szerv 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet 
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
6) Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 
megbízási, választási rendje: 
„Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv.-ben, valamint a végrehajtásáról szóló 
kormányrendeletben foglaltak szerint a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott 
munkakör mellett határozott időre bízza meg.” 
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7) Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A feladatellátást szolgáló vagyon:  
„4697/3 hrsz.-ú orvos-nővérszálló” 
törlésre kerül 

 
8) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 
9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es 
pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, 
a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, végül 
a 17-es pontja 16-os pontra változik. 

 
9) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János 

Kórháza egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 
5. számú, az alapító okiratát módosító okiratot a határozat 
6. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
IV. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Általános 

Művelődési Központja alapító okiratát 2011. március 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Létrehozásáról rendelkező határozat: 
„A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 81/2002. 
(IX.27.) kgy. határozatával, 2003. január 1-jei hatállyal” 

 
2) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  

Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
„Tolna Megyei Önkormányzat Humán Szolgálatok 
Központja 
7100 Szekszárd, Bajcsy Zs. u. 7.” 

 
3) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 

 
4) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
5) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 

szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban:” 

 
6) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
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Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő költségvetési szerv. A Közgyűlés a 
gazdálkodó szervezettel nem rendelkező ÁMK 
gazdálkodási feladatainak ellátására a Tolna Megyei 
Önkormányzat Wosinsky Mór Múzeumát jelöli ki.” 

 
7) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 
9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es 
pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, 
a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, 19. pontja 
18-as pontra, 20. pontja 19-es pontra, 21. pontja  20-as 
pontra, 22. pontja 21-es pontra, 23. pontja 22-es pontra, 24. 
pontja  23-as pontra, 25. pontja 24-es pontra, 26. pontja 25-
ös pontra változik. 

 
8) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Általános 

Művelődési Központja egységes szerkezetű alapító okiratát 
a határozat 7. számú, az alapító okiratát módosító okiratot 
a határozat 8. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
V. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratát 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„- Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános 
Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (7095 
Iregszemcse, Bartók B. utca 10.) 
 - Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János Általános 
Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és 
Kollégiuma (7173 Zomba-Paradicsompuszta) 
 - Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája (7100 
Szekszárd, Kinizsi u. 1-3.) 
 - Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai 
Szakszolgálata (7100 Szekszárd, Bartina u. 21.)” 

 
2) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

„841901-1  Önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai” 
ezzel egyidejűleg a 853132-1 Sajátos nevelési igényű 
tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (a 
fogyatékosság minden típusára) sor az alábbiakkal egészül 
ki: 
„(9-10. évfolyam)” 
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3) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
4) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 

szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban:” 

 
5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató 
költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont az alábbiak 
szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
6) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az 

alábbiak szerint módosul:  
„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig 
alkalmazandó)” 
ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki: 
„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől 
alkalmazandó) 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd”  

 
7) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül: 

„- diáksport feladatokról” 
ezzel egyidejűleg az alábbiakkal egészül ki: 
„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése” 

 
8) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 
9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es 
pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, 
a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 
18-as pontra, a 20. pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as 
pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. pontja 22-es pontra, 
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a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül 
a 26. pontja 25-ös pontra változik. 

 
9)  Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép 

hatályba. Az alapító okirat 17. A. pontja 2011. augusztus 
31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 17. pont B. 
pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
10) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye egységes 
szerkezetű alapító okiratát a határozat 9. számú, az alapító 
okiratát módosító okiratot a határozat 10. számú melléklete 
szerint jóváhagyja. 

 
VI. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés 

Gyula Könyvtára alapító okiratát 2011. március 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 
„751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 

   
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 

szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban:” 

 
4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
5) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 
9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es 
pontra, a 13. pontja 12-es pontra, a 14. pontja 13-as pontra, 
a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
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pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 
18-as pontra változik. 

 
6) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula 

Könyvtára egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 
11. számú, az alapító okiratát módosító okiratot a határozat 
12. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
VII. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára 

alapító okiratát 2011. március 1-jei hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 

szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban:” 

 
4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
5) Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A 4039/12 hrsz., Szekszárd, Keselyűsi u. 22. „(929m2)” 
törlésre kerül. 

 
6) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 
9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es 
pontra, a 13. pontja 12-es pontra, a 14.  
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 
15-ös pontra, a 17. pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es 
pontra, a 19. pontja 18-as pontra változik. 
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7) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára 
egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 13. 
számú, az alapító okiratát módosító okiratot a határozat 14. 
számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
VIII. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Móra 

Ferenc Általános Iskolája alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezés az alábbiak szerint 

módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban:” 

 
4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
5) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az 

alábbiak szerint módosul: 
„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig 
alkalmazandó)” 
ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki: 
„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől 
alkalmazandó) 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd”  

 
6) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül: 

„- diáksport feladatokról” 
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7) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 
módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 
9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es 
pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, 
a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 
18-as pontra, a 20. pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as 
pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. pontja 22-es pontra, 
a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül 
a 26. pontja 25-ös pontra változik. 

 
8) Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép 

hatályba. Az alapító okirat 17. A. pontja 2011. augusztus 
31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 17. pont B. 
pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
9) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc 

Általános Iskolája egységes szerkezetű alapító okiratát a 
határozat 15. számú, az alapító okiratát módosító okiratot a 
határozat 16. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
IX. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Wosinsky 

Mór Múzeuma alapító okiratát 2011. március 1-jei hatállyal 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 

szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban:” 

 
4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
5) Az alapító okirat 18. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
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A feladatellátást szolgáló vagyon: 
„1704/1 hrsz. Fadd, Rákóczi u. 4. 
4039/69 hrsz. Szekszárd, TOTÉV Ipartelep 28., valamint a 
4039/20. hrsz. Szekszárd, TOTÉV Ipartelep 25. ingatlanok 
használati joga.” 

 
6) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 
9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es 
pontra, a 13. pontja 12-es pontra, a 14.  
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 
15-ös pontra, a 17. pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es 
pontra, a 19. pontja 18-as pontra változik. 

 
7) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Wosinsky Mór 

Múzeuma egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 
17. számú, az alapító okiratát módosító okiratot a határozat 
18. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
X. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 2011. március 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi 

bevezető rész lép: 
 

„A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét 
gyakorló Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, illetve a 
76. §-a alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltakra figyelemmel a Megyei Önkormányzat és szervei 
működésével, közfeladatai ellátásával, a jogszabályokban 
foglalt államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a 
megyei önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó 
szerveként Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező költségvetési 
szervet alapít. 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó 
dokumentum jogszabályokban rögzített tartalmi és formai 
elemeit az alábbiak szerint állapítja meg.” 

 
2)  Az alapító okirat 6. Alaptevékenysége pontjában felsorolt 

alaptevékenységek közül az alábbi tevékenységek törlésre 
kerülnek: 
„821900-1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 
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841902-1 Központi költségvetési befizetések 
852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 
853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 
856000-1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex 
támogatása 
856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
860000-1 Egészségügy intézményeinek, programjainak 
komplex fejlesztési támogatása 
861000-1 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési 
támogatása 
862000-1 Járóbeteg-ellátásá, fogorvosi ellátás komplex 
fejlesztési támogatása 
862220-1 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos 
beavatkozás) 
870000-1 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 
872000-1 Pszichiátriai betegek bentlakásos szociális 
ellátásának komplex támogatása 
873000-1 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos 
szociális ellátásának komplex támogatása 
889935-1 Otthonteremtési támogatás 
890301-1 Civil szervezetek működési támogatása 
890302-1 Civil szervezetek program- és egyéb 
támogatása 
890502-1 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének 
támogatása 
890503-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények 
fenntartásának és fejlesztésének támogatása 
890504-1 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, 
kulturális tevékenységének támogatása 
890505-1 Egyházak közösségi és hitéleti 
tevékenységének támogatása 
890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi 
tevékenységek támogatása 
890602-1 Szakmai érdekképviseleti tevékenység 
támogatása 
890603-1 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609-1 Egyéb érdekképviseleti tevékenység 
támogatása 
931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás” 

 
3) Az alapító okirat 7. pontjának megnevezése és tartalma 

„Kiegészítő tevékenység (2010. január 1-jétől 
alkalmazandó): 
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200-2 Ingatlankezelés 
811000-2 Építményüzemeltetése 
821900-2 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
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900400-2 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezése” 
törlésre kerül. 

 
4) Az alapító okirat 8. pontjának megnevezése és tartalma 

törlésre kerül, helyébe az alábbi új megnevezés és tartalom 
lép: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa 
a szerv kiadásaiban: 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási 
tevékenységet nem folytat.” 

 
5) Az alapító okirat 12. pontja megnevezése és tartalma  

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységek jellege alapján:  
Közhatalmi költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: - 
b) Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
törlésre kerül. 

 
6) Az alapító okirat 12. pontjának megnevezését és tartalmát 

az alábbiak szerint hagyja jóvá az alapító szerv: 
„ Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása 
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
7) Az alapító okirat pontjainak megjelölése a következők 

szerint módosul: a 8. pont számozása 7. pontra, 9. pont 
számozása 8. pontra, a 10.pont számozása 9. pontra, a 
11.pont számozása 10. pontra, a 12. pont számozása 11. 
pontra, a 13. pont számozása 12. pontra, a 14. pont 
számozása 13. pontra, a 15. pont számozása 14. pontra 
módosul. 

 
8) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 

egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 19. 
számú, az alapító okiratát módosító okiratot a határozat 20. 
számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
XI. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szent 

László Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

„900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezése” 
„841901-1  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
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3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 
szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban:” 
ezzel egyidejűleg az „582901-4 Egyéb szoftverkiadás” sor 
az alábbiak szerint módosul: 
„582900-4 Egyéb szoftverkiadás” 

 
4) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont 

megnevezése  
„a) Kisegítő tevékenysége: 
140000-3    Ruházat gyártása 
181100-3    Napilapnyomás  
181200-3    Nyomás (kivéve: napilap) 
181300-3    Nyomdai előkészítő tevékenység  
181400-3    Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
250000-3    Fémfeldolgozási termék gyártása  
310000-3    Bútorgyártás  
331200-3   Ipari gép, berendezés javítása  
411000-3     Épületépítési projekt szervezése 
412000-3    Lakó- és nem lakó épület építése  
429900-3    Egyéb m.n.s. építés  
431100-3    Bontás  
432100-3    Villanyszerelés 
432200-3    Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés  
432900-3     Egyéb épületgépészeti szerelés 
433100-3    Vakolás  
433200-3    Épületasztalos-szerkezet szerelése  
433300-3    Padló-, falburkolás  
433400-3    Festés, üvegezés 
433900-3    Egyéb befejező építés m.n.s.  
452000-3    Gépjárműjavítás, -karbantartás 
471100-3   Élelmiszer jellegű bolti vegyes 
kiskereskedelem  
472100-3    Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme  
472200-3    Hús, húsáru kiskereskedelme  
472400-3    Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem  
472500-3    Ital-kiskereskedelem 
472900-3    Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
476200-3    Újság-, papírárukiskereskedelem  
477800-3    Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
494100-3    Közúti áruszállítás  
493909-3    M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
581400-3    Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
620100-3    Számítógépes programozás  
620200-3    Információ-technológiai szaktanácsadás  
620300-3    Számítógép-üzemeltetés  
631100-3    Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  
639990-3    M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
702200-3    Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
711200-3    Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

93



2011. év április hó Tolna Megyei Közlöny XXI. évfolyam 1. szám 

771100-3    Személygépjármű kölcsönzése  
773000-3    Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
774000-3    Immateriális javak kölcsönzése 
812100-3    Általános épülettakarítás 
812200-3    Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900-3   Egyéb takarítás  
813000-3    Zöldterület-kezelés 
821900-3    Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
855933-3    Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855935-3    Szakmai továbbképzések  
855936-3    Kötelező felkészítő képzések  
855937-3    M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
855941-3    Iskolarendszeren kívüli ISCED 2  szintű OKJ 
képzések 
855942-3    Iskolarendszeren kívüli ISCED 3  szintű OKJ 
képzések 
855943-3    Iskolarendszeren kívüli ISCED 4  szintű OKJ 
képzések 
855944-3    Iskolarendszeren kívüli ISCED 5  szintű OKJ 
képzések 
910203-3    Múzeumi kiállítási tevékenység 
952400-3    Bútor, lakberendezési tárgy javítása 
960200-3    Fodrászat, szépségápolás 
960400-3    Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
A költségvetési szerv kiadásain belül a kisegítő 
tevékenység kiadásainak felső határa 20%. 
b) Vállalkozási tevékenysége”  
törlésre kerül. 

 
5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
6) Az alapító okirat 17. pontjából törlésre kerül: 

„általános iskola (5-8. évfolyam)” 
 
7) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az 

alábbiak szerint módosul: 
„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig 
alkalmazandó)” 
ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki: 
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„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől 
alkalmazandó) 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd”  

 
8) Az alapító okirat 19. pontjának elnevezése az alábbiak 

szerint módosul: 
 

„Tagintézményei és intézményegységei:” 
ezzel egyidejűleg a 19. pontból törlésre kerül: 
„7. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Általános Iskolai 
Tagintézménye  
      7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.” 
ezzel egyidejűleg a 19. pont az alábbiakkal egészül ki: 
„7. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Kollégiumi 
Intézményegysége 
  7100 Szekszárd, Bencze Ferenc u. 37. 
8. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szolgáltató és 
Felnőttképzési Központja 
      7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.” 

 
9) Az alapító okirat 20. pontjából törlésre kerül: 

 „Garay tankonyha, 7100 Szekszárd Garay udvar 1.” 
ezzel egyidejűleg a 20. pont az alábbiakkal egészül ki: 
„Kollégium: 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 15. 
Kollégium: 7090 Tamási, Szabadság u. 9. 
Kollégium: 7090 Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.” 

 
10) Az alapító okirat 21. pontjából törlésre kerül: „4039/12 

hrsz.-ú Iskola, Szekszárd Keselyűsi u. 22.” 
„1829/5/A/19 hrsz.-ú Garay tankonyha, Szekszárd Garay 
udvar 1. 
1829/6/A/5 hrsz.-ú Garay Étterem, Szekszárd, Garay tér 1-
7.” 

 
11) Az alapító okirat 23. pontjából törlésre kerül: 

„7. Általános Iskolai Tagintézmény  
      7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. 
       Nappali tagozat: 
  - Általános iskola:  60 fő” 

 
12) Az alapító okirat 25. pontjából törlésre kerül: 

„Általános iskola 5-8. évfolyam” 
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13) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül: 

„-      diáksport feladatokról” 
„-  differenciált képesség fejlesztésről” 
„-  sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról, kollégiumi 
ellátásáról (szállásnyújtásról)” 
„- a középiskolai pedagógusok érettségire történő 
felkészítéséről” 
ezzel egyidejűleg a 26. pont tartalma az alábbiakkal 
egészül ki: 
„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése” 

 
14) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak 

szerint módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 
9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es 
pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, 
a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 
18-as pontra, a 20. pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as 
pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. pontja 22-es pontra, 
a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül a 
26. pontja 25-ös pontra változik. 

 
15) Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép 

hatályba. Az alapító okirat 17. A. pontja 2011. augusztus 
31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 17. pont B. 
pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
16) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szent 

László Szakképző Iskolája és Kollégiuma egységes 
szerkezetű alapító okiratát a határozat 21. számú, az 
alapító okiratát módosító okiratot a határozat 22. számú 
melléklete szerint jóváhagyja. 

 
XII. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német 
Színháza alapító okiratát 2011. március 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:  

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 

szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban:” 

 

96



2011. év április hó Tolna Megyei Közlöny XXI. évfolyam 1. szám 

4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 „Típus szerinti besorolása: 
a)    A tevékenységének jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
5) Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:  

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 
megbízási, választási rendje: 
„Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 
törvény 39.§-a szerint pályázat útján a Társulás a 
Magyarországi Német Színházért Társulási Tanácsa nevezi 
ki.” 

 
6) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 
9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es 
pontra, a 13. pontja 12-es pontra, a 14. pontja 13-as pontra, 
a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 
18-as pontra, a 20. pontja 19-es pontra változik. 

 
7) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német 
Színháza egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 
23. számú, az alapító okiratát módosító okiratot a határozat 
24. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
XIII. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Sztárai 

Mihály Gimnáziuma alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerül: 

„841901-1  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése és tartalma az 

alábbiak szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban: 
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A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem 
folytat.” 

 
4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
5) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az 

alábbiak szerint módosul: 
„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig 
alkalmazandó)” 
ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki: 
„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől 
alkalmazandó) 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd”  

 
6) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül: 

„- diáksport feladatokról” 
„- a középiskolai pedagógusok érettségire történő 
felkészítéséről” 
ezzel egyidejűleg a 26. pont tartalma az alábbiakkal 
egészül ki: 
„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése” 

 
7) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 
9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es 
pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, 
a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 
18-as pontra, a 20. pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as 
pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. pontja 22-es pontra, 
a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül 
a 26. pontja 25-ös pontra változik. 
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8)  Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép 
hatályba. Az alapító okirat 17. A. pontja 2011. augusztus 
31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 17. pont B. 
pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
9) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Sztárai Mihály 

Gimnáziuma egységes szerkezetű alapító okiratát a 
határozat 25. számú, az alapító okiratát módosító okiratot a 
határozat 26. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
XIV. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Tolnai 

Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziuma és 
Kollégiuma alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

„841901-1  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 

szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban” 
ezzel egyidejűleg törlésre kerül: 
„821900-4 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás” 

 
4) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont 

megnevezése  
„a) Kisegítő tevékenysége: 
821900-3Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
562100-3Rendezvényi étkeztetés 
A költségvetési szerv kiadásain belül a kisegítő 
tevékenység felső határa 10% 
b) vállalkozási tevékenysége” 
törlésre kerül. 

 
5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
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6) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az 
alábbiak szerint módosul: 
„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig 
alkalmazandó)” 
ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki: 
„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől 
alkalmazandó) 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd”  

 
7) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül: 

„- diáksport feladatokról” 
„- a középiskolai pedagógusok érettségire történő 
felkészítéséről” 
ezzel egyidejűleg a 26. pont tartalma az alábbiakkal 
egészül ki: 
„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése” 

 
8) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 
9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es 
pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, 
a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 
18-as pontra, a 20. pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as 
pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. pontja 22-es pontra, 
a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül 
a 26. pontja 25-ös pontra változik. 

 
9) Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép 

hatályba. Az alapító okirat 17. A. pontja 2011. augusztus 
31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 17. pont B. 
pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
10) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Tolnai 

Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziuma és 
Kollégiuma egységes szerkezetű alapító okiratát a 
határozat 27. számú, az alapító okiratát módosító okiratot a 
határozat 28. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
XV. A Tolna Megyei Önkormányzat kezdeményezi a 

törzskönyvi nyilvántartást kezelő Magyar Államkincstárnál, 
hogy az alapító okirat módosítását 2011. március 1-jétől 
vezesse át a törzskönyvi nyilvántartáson. 
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Határidő: Valamennyi pont vonatkozásában 2011. március 1. 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke  
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 19/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata a kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári  
feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadásáról 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. számú 

melléklet szerinti feladat átadás-átvételi megállapodást 
jóváhagyja.  

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás 

aláírására.  
 

3. A Közgyűlés felkéri az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 
igazgatóját, hogy a 2008., 2009. és 2010. évekre 
vonatkozóan készítsen átfogó tanulmányt a könyvtár 
szolgáltatási struktúrájáról, valamint az azt igénybe vevő 
beiratkozott olvasókról és látogatókról. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

Liebhauser János, a Könyvtár igazgatója (3. pont) 
Határidő: a 2. pont vonatkozásában azonnal 

a 3. pont vonatkozásában 2011. április 30. 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 20/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulással 
egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 
kötendő megállapodás jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése vállalja, hogy 

megállapodás alapján – az általa fenntartott Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény útján – ellátja a 
Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás logopédiai, 
valamint a nevelési tanácsadás hatáskörében történő 
fejlesztési feladatait. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az 1. számú melléklet 

szerinti megállapodás aláírására. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 21/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális 
Társulás Társulási Megállapodásának megszüntetéséről: 
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 5. § (1) bekezdése 
alapján kezdeményezi a Dél-Dunántúli Önkormányzati 
Regionális Társulás Társulási Megállapodásának 2011. 
április 30-ával történő megszüntetését. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a Társulás tagönkormányzatai 

közgyűléseinek elnökeit, polgármestereit, hogy a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 5. § (2) bekezdése 
értelmében – és a 4. § (1) bekezdés c) pontjában 
foglaltakra tekintettel – közgyűlésük keretében a 
Társulási Megállapodás megszüntetéséről a 
kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül 
döntsenek. 

 
3. A Közgyűlés felkéri a Társulás Társulási Tanácsának 

Elnökét, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § 
(1) bekezdés b) pontjának teljesülése esetén – azaz, ha a 
Társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás 
megszüntetését – a (2) bekezdésben foglalt elszámolási 
kötelezettség végrehajtása érdekében, továbbá a 
Társulás, mint költségvetési szerv megszüntetésével 
kapcsolatban tegye meg javaslatát. 

 
4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 

határozatának a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális 
Társulás Társulási Tanácsának Elnöke, valamint a 
Társulás tagönkormányzatainak elnökei, polgármesterei 
részére történő megküldésére. 

 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
Határidő: azonnal (a 4. pont esetében) 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 22/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a Dél-Dunántúli Önkormányzati 
Regionális Társulás Társulási Megállapodásának 
felmondásáról szóló 268/2010. (XII.9.) önkormányzati 
határozatának jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kaposvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 
a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 
Társulási Megállapodásának 2010. december 31. 
napjával történő felmondásáról szóló 268/2010. (XII.9.) 
önkormányzati határozatát a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
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CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontja és 5. § (2) 
bekezdése értelmében jóváhagyja. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 

határozatának a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális 
Társulás Társulási Tanácsának Elnöke részére történő 
megküldésére. 

 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
Határidő: azonnal (a 2. pont esetében) 
 
 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 23/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata megállapodás megkötéséről Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával a gyermekvédelmi 
szakellátások közül az otthont nyújtó, valamint az 
utógondozói feladatok ellátására: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy megállapodás jöjjön létre Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátások 
közül az otthont nyújtó, valamint az utógondozói feladatok 
ellátásra.  

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a melléklet szerinti 

megállapodás aláírására. 
 
3. A Közgyűlés felkéri a Gyermekvédelmi Igazgatóság 

igazgatóját, hogy minden év január 15. napjáig készítsen 
kimutatást a szekszárdi illetőségű gyermekekről a Tolna 
Megyei Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata számára. 

 
Felelős:  Az 1-2. pont esetében  dr. Puskás Imre a Közgyűlés 

elnöke, 
a 3. pont esetében Farkas Rita a GYVI igazgatója. 

  
Határidő: Az 1. pont esetében 2011. január 1., 

a 2. pont esetében azonnal, 
a 3. pont esetében 2012. január 1-jét követően 
folyamatos. 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 24/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi 
összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról: 
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon 

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

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az 1. pont 

tekintetében)  
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 2. pont 
tekintetében) 
 

Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2011. 
február 25. 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 25/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata a TIOP-1.1.1/07/1 projekt keretében informatikai 
eszközök beszerzésére irányuló közösségi értékhatárt 
elérő közbeszerzéssel kapcsolatos hatáskörök 
átruházásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet 5.1. 
pontjában foglaltak alapján a TIOP-1.1.1/07/1 projekt 
keretében informatikai eszközök beszerzésére irányuló, 
közösségi értékhatárt elérő közbeszerzéssel kapcsolatos 
ajánlatkérői hatásköreit átruházza a Közgyűlés elnökére. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke  
Határidő: folyamatos 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 26/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata a területi kisebbségi önkormányzatokkal 
kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásokat a határozat 1. és 2. 
számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásokat a határozat 3. és 4. 
számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 

együttműködési megállapodásokat változatlan tartalommal 
aláírja. 
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4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Német Kisebbségi Önkormányzat feladatainak ellátásához 
1.500.000 Ft támogatást és a testületi ülések és az 
irodahasználat üzemeletetési költségeihez 500.000 Ft 
támogatást biztosít, míg a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat feladatainak ellátásához 1.500.000 Ft 
támogatást nyújt, illetve vállalja az irodabérlet és az iroda 
üzemeltetés (fűtés, világítás, víz-, szennyvíz díj, takarítás, 
valamint havi bruttó 20.000 Ft összegben a telefonköltség) 
finanszírozását.  

 
5. A Tolna Megyei önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat számára az 
irodahelyiséget a Szekszárd, Hunyadi u. 4. sz. alatti 
ingatlanrész bérleti szerződésének fenntartásával biztosítja, 
a helyiségben lévő, a Tolna Megyei Önkormányzat 
tulajdonát képező bútorok, 1 db számítógép konfiguráció, 1 
db nyomtató használatával együtt. 

 
6. A Közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az 

ingóságok használatba adásáról, átadás-átvételi leltár 
elkészítésével gondoskodjon. 

 
7. A Közgyűlés a 4. pontban foglalt, összesen 3.500.000 Ft 

támogatás fedezetét, valamint az egyéb működési kiadások 
fedezetét a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: a 3. pont tekintetében azonnal, egyebekben 

folyamatos 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 27/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata az engedélyezett álláshelyek csökkentéséről és 
létszámcsökkentés elrendeléséről: 
 
1. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszám 
előirányzatát - álláshelyek megszüntetésével - a 
mellékletben foglalt intézményenkénti részletezésnek 
megfelelően, a mellékletben foglalt időpontokban 
önkormányzati szinten összesen 3.700,25 álláshelyről 
111,75   álláshellyel 3.589 álláshelyre  csökkenti. 

 
2. A Közgyűlés 2011. évben teljes munkaidőre számítva, az 

irányítása alá tartozó 
a) Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézménynél 5 fős, 
b) Móra Ferenc Általános Iskolánál 2 fős, 
c) Szent László Szakképző Iskolánál és Kollégiumnál 13 

fős, 
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d) Gyermekvédelmi Igazgatóságnál 7 fős, 
e) Integrált Szociális Intézménynél 15 fős, 
f) Illyés Gyula Megyei Könyvtárnál 3 fős, 
g) Wosinsky Mór Múzeumnál 3 fős, 
h) Általános Művelődési Központnál 1 fős és 
i) a Tolna Megyei Levéltárnál 1 fős   

létszámcsökkentést rendel el, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján. A 
létszámcsökkentés a szakmai és egyéb munkakörben 
foglalkoztatottakra terjed ki. A Közgyűlés a felmentések 
kezdő időpontját a határozat mellékletében határozza meg. 

 
3. Az intézmények vezetői a felmentést megelőzően a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 30/A., 30/B, valamint 30/C. §-aiban foglalt 
szabályok betartásával kötelesek eljárni, a felmentésre 
csak ezt követően kerülhet sor. 

 
4. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál 3 

fős létszámcsökkentést rendel el a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. § (1) 
bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A Közgyűlés a 
Hivatal köztisztviselői engedélyezett álláshelyeinek számát 
52 álláshelyről 47,25 álláshelyre csökkenti. A 
létszámcsökkentés kezdő időpontját határozat 
mellékletében határozza meg.  

 
5. A Közgyűlés kötelezettséget vállal a felmentésben érintett 

közalkalmazottak és köztisztviselők járandóságainak 
kifizetésére. A járandóságok fedezetét az intézmények 
költségvetése, ennek hiánya esetén az önkormányzat 
általános tartaléka, az Önkormányzati Hivatal 
költségvetése, illetve pályázati forrás képezi. 

  
6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a 

létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos, egyszeri 
állami hozzájárulás elnyerését célzó pályázat 
benyújtásával.  

 
7. A Közgyűlés a létszámcsökkentés előtti és az azt követően 

kialakult tényleges, és intézményenként azonosítható 
álláshely megszüntetéseket, a döntés következtében 
kialakuló önkormányzati szintű engedélyezett 
létszámadatokat a határozati javaslat melléklete szerint 
összegzi és jóváhagyja. 

 
Felelős: az 1., 5., 6., 7. pont esetében dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke; 
a 2. és 3.pontok esetében az érintett intézmények 
igazgatója; 
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a 4. pont esetében dr. Bartos Georgina megyei 
főjegyző. 

 
Határidő: az 1., pont esetében a költségvetési szervek 

vezetőinek értesítése tekintetében azonnal; 
a 2., 3., 4. pontok esetében értelem szerint; 
az 5.-7. pontok esetében  2011. december 31. 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 28/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly-
hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szekszárd 

Megyei Jogú Várossal kötendő együttműködési 
megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, 
és felhatalmazza elnökét annak aláírására. 

 
2. A Közgyűlés a Mészöly Miklós Emlékház üzemeltetési 

költségének rá eső részét a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke  
Határidő: azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 29/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata alapítványi támogatásokról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 100 ezer Ft 

összegű támogatásban részesíti a Tolna Megyei 
Matematikai Tehetséggondozó Alapítványt. 

 
2. A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a 

XXI. Század Gyermekeiért Alapítványt. 
 
3. A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatást a költségvetési 

rendelet 361. cím 4. jogcímcsoport 2. jogcím terhére 
biztosítja. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 30/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata a Balassa János Kórház TIOP-2.2.2/C/10/1 
kódszámú „A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív 
Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése„ című 
pályázati felhívásra benyújtott pályázatának 
jóváhagyásáról: 
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balassa 

János Kórház TIOP-2.2.2/C/10/1 kódszámú „A Perinatális 
Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok 
műszaki fejlesztése„ című felhívásra benyújtott 
pályázatának célkitűzéseit megismerte, a program 
megvalósítását támogatja. A Közgyűlés a pályázatban 
foglalt program megvalósításért pénzügyi és szakmai 
kötelezettséget vállal. 

2. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a pályázatban 
felajánlott önerőt a Balassa János Kórház biztosítja. 

3. A Közgyűlés kötelezi a Balassa János Kórház vezetőjét - a 
pályázat elnyerése esetén - a projekt szabályszerű, 
pályázatban foglalt és vállalt feltételek szerinti 
megvalósítására. 

4. A Közgyűlés kötelezi továbbá az intézmény vezetőjét arra, 
hogy a projekt megvalósításáról számoljon be a 
Közgyűlésnek.  

5. A Közgyűlés a pályázat benyújtásához szükséges és a 
Közgyűlés elnöke által kiadott nyilatkozatokat jóváhagyja. 

 
Felelős: az 1. és 5. pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke; 
a 2-4. pontban foglaltakért Dr. Muth Lajos, a Balassa 
János Kórház főigazgató-főorvosa. 

Határidő: az 1. és 5. pont esetében a Támogatási 
Szerződésben foglalt befejezési határidő,  
a 2 - 4. pont esetében 2012. december 31.  
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IV. 
KÖZLEMÉNYEK 

 
 

2010. évi CXLIV. törvény  Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és 
működési feltételei kialakításának 
elősegítésével összefüggő egyes 
kérdésekről. 

 
9/2010. (XII. 11.) OVB állásfoglalás  A területi, illetve országos kisebbségi 

önkormányzati képviselők mandátumáról. 
 
2010. évi CXLIX. törvény  A települési önkormányzatok többcélú 

kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 
CVII. törvény módosításáról. 

 
2010. évi CLIV. törvény  A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő 

Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-
választás lebonyolításával összefüggő 
egyes törvénymódosításokról. 

 
1315/2010. (XII. 27.) Korm. határozat A szegregált lakókörnyezetben 

mélyszegénységben élők komplex 
lakhatási és képzéssel egybekötött 
munkaerő-piaci modellprogramjának 
koncepciójáról és a kapcsolódó 
intézkedésekről. 

 
27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet  A személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások igénybevételéről szóló 
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 
módosításáról. 

 
2/2011. (I. 14.) VM rendelet  A védett őshonos mezőgazdasági 

állatfajták és a veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták körének 
megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) 
FVM–KvVM együttes rendelet 
módosításáról. 

 
3/2011. (I. 14.) VM rendelet A szőlészeti és a borászati 

adatszolgáltatás, valamint a származási 
bizonyítványok kiadásának rendjéről, 
továbbá a borászati termékek 
előállításáról, forgalomba hozataláról és 
jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM 
rendelet módosításáról. 

 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet A 2007–2013 programozási időszakban az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
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Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről. 

 
11/2011. (II. 18.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap 
társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének általános 
szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM 
rendelet módosításáról. 

 
4/2011. (III. 1.) BM rendelet Az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok 2011. 
évi támogatásáról. 

 
5/2011. (III. 3.) BM rendelet A helyi önkormányzatok és a többcélú 

kistérségi társulások létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes feltételeiről. 

 
2011. évi XIII. törvény A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő 

Alappal, valamint a szabad 
nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával 
összefüggő törvények módosításáról. 

 
26/2011. (III. 10.) Korm. rendelete Az egyszerűsített honosítási eljárással 

összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról. 

 
2011. évi XIX. Törvény A sajtószabadságról és a médiatartalmak 

alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 
törvény és a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény módosításáról. 

 
46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet A közbeszerzések központi ellenőrzéséről 

és engedélyezéséről. 
 
1077/2011. (III. 25.) Korm. határozat A vízügyi ágazat 2010. évi vízkárelhárítási 

tevékenységével kapcsolatos védekezési 
és kártalanítási költségeinek 
biztosításáról. 

 
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet A környezetkímélő és energiahatékony 

közúti járművek beszerzésének 
előmozdításáról. 
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V. 
MELLÉKLETEK 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés  
4/2011. (I. 21.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és 

A Tolna Megyei Önkormányzat között   
gyógytestnevelési feladatok megbízás keretében történő ellátására 

kötött megállapodás 
 

1. számú függeléke 
(2011. január 1-től) 

 
Megállapodás alapján gyógytestnevelésben részesülő közoktatási intézmények 

 
Ssz. Közoktatási intézmény neve  Feladatellátási hely 

1.  Báta Általános Művelődési Központ Báta óvoda 
Báta iskola 

2. Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános 
Iskola és Óvoda 

Bogyiszló óvoda 
Bogyiszló iskola 
Fácánkert óvoda 

3. Bíborvég Általános Művelődési 
Központ, Decs 

Decs óvoda 
Decs iskola 
Sárpilis óvoda 
Sárpilis iskola 

4. 

Bátaszék-Alsónyék-Pörböly 
Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, 
Gimnázium és Pedagógiai 
Szakszolgálat 

Bátaszék óvoda 
Pörböly óvoda 
Alsónyék óvoda 

5. Általános Művelődési Központ, Őcsény Őcsény óvoda 
Őcsény iskola 

6. Baka István Általános Iskola Baka iskola 
7. Babits Mihály Általános Iskola Babits iskola 

Medina óvoda 
Medina iskola 

8. Dienes Valéria Általános Iskola 
Grundschule 

Dienes iskola 

9. 1. Sz. Óvoda Szálka óvoda 
10. Gyermeklánc Óvoda Kertvárosi óvoda 

Szőlőhegyi óvoda 
11.  Wosinsky Mór Általános Iskola, Óvoda 

és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

Tolna óvoda 
Tolna iskola 

12. Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda 
és Általános Iskola 

Várdomb iskola 
Alsónána iskola 

13. Béri Balogh Ádám Általános Iskola Kölesd iskola 
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14. Körzeti Általános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Zomba óvoda 
Zomba iskola 
Felsőnána óvoda 
Felsőnána iskola 
Harc óvoda 
Harc iskola 
Kéty óvoda 
Tengelic óvoda 
Tengelic iskola 
Kölesd óvoda 
Kistormás óvoda 
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
8/2011. (I. 21.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011. évi kiemelt célok 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011. évi kiemelt célokat a következők 
szerint határozza meg: 
 

- A 2011. évi munkaterv alapján a közgyűlési előterjesztések határidőben és 
megfelelő szakmai színvonalon történő előkészítése a rendeletek és 
határozatok készítésére vonatkozó tartalmi követelmények maradéktalan 
betartásával. Az ülésekkel összefüggő adminisztratív és szervezési teendők 
ellátása, a közgyűlési döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. 

- A közgyűlés bizottságainak működésével összefüggő előkészítő, 
adminisztratív, szervezési és a döntések végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok elvégzése. 

- A 2011. évi költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása, takarékos és 
jogszerű gazdálkodás az intézményekkel szoros együttműködésben. Az 
előirányzatok felhasználásának, azok időarányos teljesítésének figyelemmel 
kísérése. A beruházások, felújítások finanszírozása, a pályázati támogatások 
lehívásának és elszámolásának bonyolítása. Az önkormányzat és intézményei 
likviditásának folyamatos biztosítása. 

- A folyamatban lévő fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos műszaki és 
pénzügyi feladatok szakszerű és pontos teljesítése. Fokozott együttműködés 
e feladatok ellátása során az érintett szervezeti egységek és intézmények 
között. 

- Az önkormányzati költségvetés módosítása, az előző évi zárszámadás és a 
költségvetési beszámolók elkészítése, valamint a jövő évi költségvetés 
tervezése során a jogszabályoknak való megfelelés.  

- A pénzügyi információs rendszer működésének biztosítása.  
- Az önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő feladatok ellátása, a 

döntések szakmai előkészítése és végrehajtásuk megszervezése. 
- Szakmai segítségnyújtás az intézmények részére a számviteli feladatok 

végrehajtásában, a jogszabályváltozások érvényre juttatásában. 
- A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház pénzügyi helyzetének 

rendszeres figyelése, elemzése. A kórház szervezeti átalakításának és 
fejlesztési elképzeléseinek segítése a megyei járó- és fekvőbeteg ellátás 
színvonalának emelése érdekében. 

- Térségi Integrált Szakképző Központ működtetése, a megvalósult fejlesztések 
hatékony kihasználása a szakképzés tárgyi feltételeinek javítása érdekében. 

- A szociális, illetve a gyermekvédelmi ágazatban működő integrált intézmények 
megfelelő és takarékos működési kereteinek biztosítása. 

- Az egyes ágazati (egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, oktatási, 
kulturális, sport és ifjúsági) jogszabály-módosításokból adódó 
intézményirányítási, szolgáltatásszervezési és ellenőrzési feladatok magas 
színvonalon történő elvégzése. 
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- Az európai uniós és hazai forrásból korábban támogatást nyert projektek 
szakmai és pénzügyi szempontból szabályos megvalósítása.  

- Az önkormányzat gazdálkodását és feladatellátását érintő közbeszerzési 
eljárások jogszabályi előírásoknak megfelelő előkészítése és lebonyolítása. 

- Az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak ütemezett teljesítése, az 
ellenőrzött intézmények, szervezeti egységek gazdálkodási, pénzügyi, 
számviteli feladatellátásának segítése. 

- A belső ellenőrzés hatékonyságának javítása az ellenőrzési tevékenység 
megszervezése és lebonyolítása során. 

- A FEUVE rendszer működésének fejlesztése az ellenőrzések révén, a 
szabályzatokban foglaltak alkalmazásának ellenőrzése. 

- A térségi együttműködés szorosabbá fűzése a gazdaságfejlesztés, a 
foglalkoztatáspolitika, a környezetvédelem és az idegenforgalom területén. 
Közreműködés a megyei és megyei településeinek érdekeit szolgáló 
programok, koncepciók, projektek kidolgozásában. 

- A minőségi közszolgáltatások nyújtása érdekében az együttműködés 
kiépítése, erősítése, intézményesítése az újonnan alakult Kormányhivatallal, 
továbbá a települési önkormányzatokkal, illetve azok társulásaival. 

- A civil és kisebbségi szervezetekkel történő kapcsolattartásból eredő feladatok 
ellátása, a területi kisebbség önkormányzatok törvényes működésének 
elősegítése. 

- Közreműködés az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, 
szervezésében. 

- Az önkormányzat hivatalos honlapjának – www.tolnamegye.hu – működtetése 
az elektronikus információszabadságról szóló törvény előírásainak 
megfelelően. 

- Az önkormányzati, illetve az államigazgatási hatósági ügyek határidőben 
történő és jogszerű döntést megalapozó előkészítése. 

- A 2011-ban tartott területi és országos kisebbségi önkormányzati 
választáshoz kapcsolódó feladatok maradéktalan ellátása. 
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Melléklet

E Ft-ban

Intézmény Működési Ebből: Felhalm. Tám.ért. Tám.ért. Műk.c. Felh.c. Költs. Költség- Előző Váll. Bevétel Kiadás Személyi Munka- Dologi Tám.értm Tám.ért. Társ. Előző Műk.c. Felh.c. Ellátottak Felújítás Felhal-

bevétel Int.ell. tőke.jell. működési felh. pénze.átv. pénze.átv. tám. vetési évi eredm. összesen összesen juttatások adót t. kiadások műk.kiad. felh.célú és szoc.p. évi pm. átad. átad. pénzbeni mozási

díj bev. bev. bev. ÁHT-n kív. ÁHT-n kív. bevétel pm. ig.v. járulékok kiad. juttat. átadás ÁHT-n k. ÁHT-n k. juttatása kiadás

EGYMI 5 414 3 241 8 655 8 655 8 655 486 64 8 105

Móra Ferenc Ált.Isk. 262 262 262 262 262

Sztárai M. Gimnázium 76 30 996 1 072 1 072 1 072 1 072

Tolnai Lajos Német N. Gimn. 0 0 0

Szent László Egységes Középisk. 28 426 10 799 -4 072 35 153 35 153 35 153 23 371 3 119 3 613 5 050

Balassa J. Kórház 149 649 060 2 729 651 938 651 938 651 938 630 000 19 060 2 878

Gyermekvédelmi Igazgatóság 275 4 578 4 853 4 853 4 853 17 4 4 578 254

Integrált Szoc.Int. 7 096 590 7 686 7 686 7 686 6 380 1 306

Illyés Gy. Megyei Könyvtár 3 855 9 863 3 500 17 218 17 218 17 218 4 940 708 6 663 1 407 3 500

Wosinsky M. M. Múzeum 49 698 49 698 49 698 49 698 20 866 8 537 20 295

Általános Művelődési Központ 4 634 4 634 4 634 4 634 1 663 396 2 575

Megyei Levéltár 4 289 1 942 6 231 6 231 6 231 80 19 6 132

Magyarországi Német Színház 14 358 3 623 17 981 17 981 17 981 17 981

0 0 0

Összesen: 89 682 30 149 697 020 14 299 1 502 2 729 0 805 381 0 0 805 381 805 381 51 423 12 847 707 656 1 407 0 0 0 0 254 0 12 734

Kimutatás a  Tolna Megyei Önkormányzat intézményei által bejelentett saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításokról
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A Tolna Megyei Közgyűlés 
18/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának mellékletei 

 
1. sz. melléklet 

 
 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv, a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fel-
adatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költ-
ségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg:  
 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye 
 
          Rövidített neve:  

 
Integrált Szociális Intézmény  

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 

7100, Szekszárd, Szentmiklósi út. 9. 
  
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2009 (IV. 24.) kgy. határozata, 2009. július 1-
jei hatállyal 
 

4. Közvetlen jogelődjeinek neve, székhelye: 
  

- Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona, Bonyhád, 
Schweitzertanya 51. 

- Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona, Tengelic, Al-
sótengelic 14. 

- Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Pálfa, Alkotmány u. 20. 
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- Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, 
Regöly, Majsapuszta 

- Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthona, Szekszárd, 
Szentmiklósi u. 9. 

- Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona, Belecska, Petőfi 
telep 2. 

- Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona, Dunaföldvár, Paksi u. 
70. 

- Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék, 
Bezerédj u. 13. 

 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások 
 
Szakágazati besorolása: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása  
 

6. Alaptevékenysége: 
 

562917-1 Munkahelyi étkeztetés 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
872001-1 Pszichiátriai betegek tartós ellátása 

- pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona; 
872002-1 Szenvedélybetegek tartós ellátása 

 - szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona; 
872006-1 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása 
873011-1 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873013-1 Demens betegek bentlakásos ellátása 
873019-1 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 
                 - emeltszintű idősek otthoni ellátása 
873021-1 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

- fogyatékos gyermekek bentlakásos ellátása; 
- felnőtt fogyatékosok bentlakásos ellátása; 

873023-1 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 
873024-1 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 
                - értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményi ellátása 
873029-1 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás 
890431-1 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 
890432-1 Szociális foglalkoztatás fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében  

 
7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadá-

saiban: 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet folytathat az alábbi tevékeny-
ségi körökben: 
353000-4 Gőzellátás, légkondicionálás 
559099-4 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 
561000-4 Éttermi, mozgó vendéglátás 
011100-4 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 
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011300-4 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
012900-4 Egyéb évelő növény termesztése 
014500-4 Juh, kecske tenyésztése 
014600-4 Sertéstenyésztés 
 
A vállalkozási tevékenység felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban, az 
összes kiadáshoz viszonyítva 15%. 

 
8. Működési köre: 
 

Tolna megye 
 
9. Irányító szerv neve, székhelye: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése  

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

 
10. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  
 

11. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 
választási rendje: 

 
Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-
ben, valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak sze-
rint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatá-
rozott munkakör mellett határozott időre bízza meg. 

 
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 

  
13. Telephelyei, címei:   
 

1. Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád, Schweitzertanya 51. 
2. Csilla von Boeselager Otthon, Tengelic, Alsótengelic 14. 
3. Dunaföldvári Idősek Otthona, Dunaföldvár, Paksi u. 70. 
4. Lakóotthon, Regöly, Rákóczi u. 46. 
5. Margaréta Otthon, Regöly, Majsapuszta 
6. Mechwart András Otthon, Belecska, Petőfi telep 2. 
7. Palánki Idősek Otthona, Szekszárd, Palánki u. 2. 
8. Sárpilisi Idősek Otthona, Sárpilis, Béke tér 5. 
9. Szent András Otthon, Bölcske, Andráspuszta 1. 
10. Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék, Bezerédj u. 13. 
11. Tölgyfa Otthon, Pálfa, Alkotmány u. 20. 
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14. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 

Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerinti vagyon használati joga illeti meg. 
 
A feladatellátást szolgáló ingatlanok az alábbiak: 
 
- Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. sz. 18/21 hrsz, 
- Bonyhád, Schweizertanya 51., 029/9 hrsz., 1 ha 7469 m2  
-Tengelic, Alsótengelic 14. sz. 0405 helyrajzi számú ingatlan 44863 m2  
- Dunaföldvár, Paksi u. 70. 3555. hrsz. (8866m2)  
- Regöly, Rákóczi u. 46. sz. 116/1 hrsz.  
- Regöly-Majsapuszta 0153/1 hrsz, 
- Belecska, Petőfi telep 2.  O60/2 hrsz., 4 ha, 879 m2  
- Szekszárd, Palánki u. 2. 68/10 hrsz. (22.060 m2)  
- Sárpilis, Béke tér 5. 38/2 hrsz. (5772 m2), illetve a mindenkori ingatlan ka-

taszter és vagyonleltár szerint. 
- Bölcske, Szentandrás-puszta 1. 0316/2 hrsz. (6 ha 5553 m2)  
- Bátaszék, Bezerédj u. 13. sz. 716/76. hrsz (5.623 m2), valamint 
- Pálfa, Alkotmány u. 20.  572 hrsz., 2 ha 8647 m2 alapterületű ingatlan 

használati joga. 
 
15. Egyéb rendelkezések: 

 
 Az intézmény férőhelyeinek száma:  

 
a székhelyen:  
 

Hétszínvilág Otthon: 100 fő 
 

ebből:  30 fő kiskorú értelmi fogyatékosok ápoló – gondozó otthona 
  30 fő nagykorú értelmi fogyatékosok ápoló – gondozó otthona 
  40 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye 
 
a telephelyeken:  
 

Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád: 170 fő 
  ebből:  100 fő értelmi fogyatékosok ápoló – gondozó otthona 

     70 fő pszichiátriai betegek ápoló – gondozó otthona 
Csilla von Boeselager Otthon: 100 fő 
  ebből:    40 fő szenvedélybetegek ápoló – gondozó otthona 

      60 fő szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 
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Dunaföldvári Idősek Otthona: 
60 fő idősek ápoló – gondozó otthona 

Lakóotthon, Regöly-Majsapuszta: 
8 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs célú lakóotthona 

Margaréta Otthon, Regöly-Majsapuszta: 
92 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye 

Mechwart András Otthon:  
115 fő értelmi fogyatékosok ápoló – gondozó otthona 

Palánki Idősek Otthona:  
56 fő idősek ápoló-gondozó otthona 

Sárpilisi Idősek Otthona: 
70 fő idősek ápoló-gondozó otthona 

Szent András Pszichiátriai Betegek Otthona: 
70 fő pszichiátriai betegek ápoló – gondozó otthona 

Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék: 
100 fő idősek ápoló – gondozó otthona 
ebből 33 emelt szintű férőhely 

Tölgyfa Otthon, Pálfa: 
150 fő értelmi fogyatékosok ápoló – gondozó otthona 

 
A költségvetési szerv gondoskodik továbbá a szociális továbbképzési feladatok 
ellátásáról. 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 
             dr. Puskás Imre                                                 dr. Bartos Georgina 
           a Közgyűlés elnöke                                               megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 24-ei 
ülésén a 34/2009 (IV. 24.) kgy. határozata 2009. július 1-jei hatállyal,  első módo-
sítását az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával, a második módosítását az 
../2011. (II. 18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal hagyta jóvá.  
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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          2. sz. melléklet 
 
 
 

 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye alapító 

okiratának módosításáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

 
„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
 
4) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont megnevezése  
 

  „a) Kisegítő tevékenysége: 
561000-3 Éttermi, mozgó vendéglátás 
559099-3 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 
353000-3 Gőzellátás, légkondícionálás 
011100-3 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag 

termesztése 
011300-3 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
012900-3 Egyéb évelő növény termesztése 
014500-3 Juh, kecske tenyésztése 
014600-3 Sertéstenyésztés 
A kisegítő tevékenység felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban, az 
összes kiadáshoz viszonyítva 15%. 
b) Vállalkozási tevékenysége”  

 
törlésre kerül. 
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5) Az alapító okirat 11. pontja jelenlegi tartalma: 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 11. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 
 

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
6) Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 
„Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben, 
valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott munkakör 
mellett határozott időre bízza meg.” 
 

7) Az alapító okirat 16. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
Az intézmény férőhelyeinek száma:  

„a székhelyen:  
Hétszínvilág Otthon: 100 fő” 
 

8) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. 
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, végül a 16. pontja 15-ös pontra 
változik. 

 
9)  Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba.  

 
Szekszárd, 2011. február 18. 

 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (II. 
18.) kgy. határozatával 2011. március 1-ei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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3. sz. melléklet 
 

 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 
                             
                            Rövidített neve: Gyermekvédelmi Igazgatóság 

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
  

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 48-52. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 62/2006. (VI. 29.) kgy. határozatával 
2006. augusztus 31-ei hatállyal  
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
Tolna Megyei Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd, Szentmiklósi u. 5. 
Tolna Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata, Szekszárd, 
Arany János u. 23-25. 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
gyermekvédelmi szakellátás 
Szakágazati besorolása: 879040  Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 
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6. Alaptevékenysége: 
 

879012-1 Gyermekotthoni ellátás 
879014-1 Különleges gyermekotthoni ellátás 
879015-1 Utógondozó otthoni ellátás 
879016-1 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 
879041-1 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális 

ellátás komplex támogatása 
889206-1 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás  
562917-1 Munkahelyi étkeztetés 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
855935-1 Szakmai továbbképzések 
855936-1 Kötelező felkészítő képzések 
 

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
8. Működési köre: 

 
Tolna megye   

 
9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

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

 
10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

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

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
 

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

választási rendje 
  

Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben, 
valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott 
munkakör mellett határozott időre bízza meg. 

2011. év április hó                          Tolna Megyei Közlöny                 XXI. évfolyam 1. szám

124



3 

 

 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
14. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
15. Telephelyei, címei:  

 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 5. Megyei Gyermekvédelmi 

Szakértői Bizottság 
Módszertani Gyermekotthon 

7133 Fadd, Rákóczi utca 2. gyermekotthon 
7133 Fadd, Új utca 18. lakásotthon 
7133 Fadd, Széchenyi utca 49.  lakásotthon 
7191 Hőgyész, Széchenyi utca 1.  gyermekotthon 
7174 Kéty, Rákóczi utca 93.  lakásotthon 
7095 Iregszemcse, Móricz Zs. u.21. lakásotthon 
7090 Tamási, Csortos Gy. utca 15.  lakásotthon 
7251 Kapospula, Rákóczi utca 63.  lakásotthon 
7056 Szedres, Rákóczi u. 48. lakásotthon 
7047 Sárszentlőrinc, Rákóczi u. 46. lakásotthon 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. gyermekotthon 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. 4 db lakásotthon 

 
16. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 
 
           A 1896/5 hrsz., Szekszárd, Széchenyi u. 48-52., 

  a 16/2 hrsz., Szekszárd, Szentmiklósi u. 5., 
  a 1704/2 hrsz., Fadd, Rákóczi u. 2.,  

 a 1704/3 hrsz., Fadd, Rákóczi u. 2.,  
  a 486 hrsz., Fadd, Új u. 18., 
  a 236/3 hrsz., Fadd, Széchenyi u. 49.,  
  a 6/5 hrsz., Hőgyész, Széchenyi u. 1.,  
  a 195 hrsz., Kéty, Rákóczi Ferenc u. 93., 
   a 292 hrsz., Iregszemcse, Móricz Zsigmond utca 21., 
   a 496/27 hrsz., Tamási, Csortos Gyula utca 15. 
  a 198 hrsz., Kapospula, Rákóczi utca 63. sz. , 
  a 383/12 hrsz. Szedres, Rákóczi u. 48. sz.,   
  a 243 hrsz. Sárszentlőrinc, Rákóczi u. 46., valamint 

 a 18/21 hrsz, Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. sz.  ingatlanok használati joga.  
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17. Egyéb rendelkezések: 
 

Gyermekotthoni férőhelyek száma:  253 fh. 
Nevelőszülői hálózat férőhelyeinek száma: 400 fh. 

     ebből legfeljebb      20 külső fh. 
 
Az intézmény gondoskodik továbbá: 

- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzésről,  
- szociális továbbképzésről 

 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal, a 
2011. február 18-i ülésén az ../2011. (II. 18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei 
hatállyal hagyta jóvá.  
 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
 

2011. év április hó                          Tolna Megyei Közlöny                 XXI. évfolyam 1. szám

126



                                   4. sz. melléklet 

 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság  

alapító okiratának módosításáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermekvédelmi 
Igazgatóság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat: 
 
„A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 62/2006. (VI. 29.) kgy. 
határozatával 2006. augusztus 31-ei hatállyal” 

 
2) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
„Tolna Megyei Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd, Szentmiklósi u. 5. 
Tolna Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata, 
Szekszárd, Arany János u. 23-25.” 

 
3) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

 
„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai” 

 
4) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
5) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
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6) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont megnevezése  
 

„a) Kisegítő tevékenység: 
856099-3 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
A költségvetési szerv összes kiadásán belül a kisegítő tevékenység 
kiadásinak felső határa 5%. 

b) Vállalkozási tevékenység:” 
 
törlésre kerül. 

 
7) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 
 

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
8) Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 
„Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben, 
valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott munkakör 
mellett határozott időre bízza meg.” 
 

9) Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
Telephelyei, címei:  

 
 „7133 Fadd, Új utca 18. utógondozó lakásotthon” 
 
törlésre kerül 
 

10)  Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
 „a 486 hrsz., Fadd, Új u. 18. (utógondozó lakásotthon)” 
 
törlésre kerül 
 

2011. év április hó                          Tolna Megyei Közlöny                 XXI. évfolyam 1. szám

128



 3
11) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. 
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17-es 
pontja 16-os pontra, a 18-as pontja 17-es pontra változik. 

 
12)  Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba.  
 
Szekszárd, 2011. február 18. 

 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (II. 
18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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5. sz. melléklet 
 

 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza 
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Egészségügyi szakellátás, aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás  
Szakágazati besorolása: 861000 Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása  
 

6. Alaptevékenysége: 
 

861001-1 Fekvőbetegek aktív ellátása 
861002-1 Fekvőbetegek krónikus ellátása 
861003-1 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 
861004-1 Egészségügyi ápolás bentlakással 
862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
862212-1 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
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862213-1 Járóbetegek gyógyító gondozása 
862220-1 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 
862231-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  
862232-1 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
862240-1 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
862303-1 Fogorvosi szakellátás 
869031-1 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
869032-1 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 
869035-1 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő 
halottszállítás 
869049-1 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 
562917-1 Munkahelyi étkeztetés 
813000-1 Zöldterület-kezelés 
559099-1 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
562916-1 Üdülői, tábori étkeztetés 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
011100-1 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag 
termesztése 
011300-1 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
012400-1 Almatermésű, csonthéjas termesztése 
014200-1 Egyéb szarvasmarha tenyésztése 
014600-1 Sertéstenyésztés 
016100-1 Növénytermesztési szolgáltatás 
016200-1 Állattenyésztési szolgáltatás 
 

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 

140000-4 Ruházat gyártása 
331900-4 Egyéb ipari eszköz javítása 
353000-4 Gőzellátás, légkondícionálás 
452000-4 Gépjárműjavítás, -karbantartás 
493909-4 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
494100-4 Küzúti áruszállítás 
561000-4  Éttermi, mozgó vendéglátás 
773000-4 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
782000-4 Munkaerő-kölcsönzés 
960100-4 Textil, szőrme mosása, tisztítása 

A vállalkozási tevékenység felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban, az összes 
kiadáshoz viszonyítva 5%. 
 
 
8. Működési köre: 

 
Tolna megye, valamint Baranya megye azon települései, melyek a dombóvári kórház 
ellátási területéhez tartoznak, illetve meghatározott szakmákban Bács-Kiskun megye 
egyes települései.  
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9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

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

 
10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

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

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
 

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

választási rendje 
  

Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben, 
valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott munkakör 
mellett határozott időre bízza meg. 
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 

 
14. Telephelyei, címei:  
           
- Régi Kórház: Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 2. 
- Palánki részleg: Szekszárd, Palánki u. 2. 
- Kórházi gazdaság: Szekszárd-Palánk 
- Pincehelyi Szent Orsolya Kórház:  Pincehely, Széchenyi u. 92. 
 
15. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 
- a 4727/7 hrsz., Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7., 
- az 1876/6 hrsz., Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 2. 
- az 68/10 hrsz., Szekszárd, Palánki u.,  
- a 68/11 hrsz.ú terápiás foglalkoztató, 
- az 1445/1 hrsz., Pincehely, Széchenyi u. 92. 
- az 1445/2 hrsz.-ú Pincehely raktár,  
- a 4709/1 hrsz.-ú Szekszárd, kazánház, 
- az 51 hrsz.-ú Szekszárd, út, 
- 68/14 hrsz.-ú földterület, 
- 68/13 hrsz.-ú földterület, 
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- 68/12 hrsz.ú földterület, 
- 01639/4 hrsz.-ú gazdaság, major, 
- 01631 hrsz.-ú földterület, 
- 0104/3  hrsz.-ú szántó, 
- 01637 hrsz.-ú szántó, 
- 01627/5 hrsz.-ú szántó, 
- 818/12/A/1 hrsz.-ú szolgálati lakás, 
- 1128 hrsz.-ú Pincehely szakorvosi rendelő, 
- 1117 hrsz.-ú Pincehely szennyvíztelep, 
- 096/14 hrsz.-ú szántó, 
- 4727/1 hrsz.-ú Volt egészségügyi szakiskola épülete, 
- 3506 hrsz.-ú Fadd-Dombori üdülő, 
ingatlanok használati joga. 
 

16. Egyéb rendelkezések: 
 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal, a 
2011. február 18-i ülésén az ../2011. (II. 18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei 
hatállyal hagyta jóvá.  
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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                                   6. sz. melléklet 

 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza  

alapító okiratának módosításáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa 
János Kórháza alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
 

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
 
4) Az alapító okirat 8. pontja első bekezdésének jelenlegi tartalma és a második 

bekezdés megnevezése  
 

„Kisegítő tevékenység: 
140000-3 Ruházat gyártása 
331900-3 Egyéb ipari eszköz javítása 
353000-3 Gőzellátás, légkondícionálás 
452003-3 Gépjárműjavítás, -karbantartás 
493909-3 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
494100-3 Küzúti áruszállítás 
561000-3 Éttermi, mozgó vendéglátás 
773000-3 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
782000-3 Munkaerő-kölcsönzés 
960100-3 Textil, szőrme mosása, tisztítása 
A költségvetési szerv kiadásaiban a kisegítő tevékenység felső határa az 
összes kiadáshoz viszonyítva 5%. 

 Vállalkozási tevékenység”  
 
törlésre kerül. 
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5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 
„Típus szerinti besorolása: 

a) A tevékenységek jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 
 

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
6) Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 
„Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben, 
valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott munkakör 
mellett határozott időre bízza meg.” 
 

7) Az alapító okirat16. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A feladatellátást szolgáló vagyon:  
„4697/3 hrsz.-ú orvos-nővérszálló” 
törlésre kerül 

 
8) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 
 

a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. 
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, végül a 
17-es pontja 16-os pontra változik. 
 

9) Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba.  
 

Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (II. 
18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 dr. Bartos Georgina
 megyei főjegyző 
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7.sz. melléklet 

 
 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja  
Az intézmény rövid neve, amelyet ügyintézésében jogosult hivatalos névként 
használni: Tolna Megyei Általános Művelődési Központ.  

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
  

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 81/2002. (IX.27.) kgy 
határozatával, 2003. január 1-jei hatállyal 

 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Humán Szolgálatok Központja 
           7100 Szekszárd, Bajcsy Zs.u. 7. 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
 Oktatást kiegészítő tevékenység   

 
Szakágazati besorolása: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 
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6. Alaptevékenysége: 
 

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
- tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 
      bizottsági tevékenység 

 842153-1 Nemzetközi kulturális együttműködés 
 855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932-1 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855935-1 Szakmai továbbképzések 

 856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205-1 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása 
 931301-1 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

931302-1 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) 
tevékenysége támogatása 

 931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
 
7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
8. Működési köre: 

 
Tolna megye  

 
9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

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

 
10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

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

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
 

Önállóan működő költségvetési szerv. A Közgyűlés a gazdálkodó 
szervezettel nem rendelkező ÁMK gazdálkodási feladatainak ellátására a 
Tolna Megyei Önkormányzat Wosinsky Mór Múzeumát jelöli ki. 
 
 

12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 
választási rendje 
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 

14. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
15. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
16. Az intézmény típusa:  
 

Általános művelődési központ 
 

17. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
18. Tagintézményei:  
  
19. Telephelyei, címei:  
 
 7100 Szekszárd, Garay tér 9.    
 
20. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
21. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
meg. 

 
22. Maximális gyermek- tanulólétszám:  
 
23. Tagozat megnevezése: 
 
24. Évfolyamok száma: 
 
25. Egyéb rendelkezések: 
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Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal, első 
módosítását a 89/2009. (XI.27.) kgy. határozatával, második módosítását a …/2011. 
(II. 18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal fogadta el. 
 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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                                   8. sz. melléklet 

 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja  

alapító okiratának módosításáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Általános 
Művelődési Központja alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat: 
 

„A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 81/2002. (IX.27.) kgy 
határozatával, 2003. január 1-jei hatállyal” 

 
2) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 

„Tolna Megyei Önkormányzat Humán Szolgálatok Központja 
           7100 Szekszárd, Bajcsy Zs.u. 7.” 

 
 

3) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
 

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai „ 

 
 
4) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
5) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
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6) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 
 

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő költségvetési szerv. A Közgyűlés a gazdálkodó 
szervezettel nem rendelkező ÁMK gazdálkodási feladatainak ellátására a 
Tolna Megyei Önkormányzat Wosinsky Mór Múzeumát jelöli ki.” 
 

 
7) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 

a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. 
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, 19. pontja 18-as pontra, 20. pontja 
19-es pontra, 21. pontja  20-as pontra, 22. pontja 21-es pontra, 23. pontja 22-es 
pontra, 24. pontja  23-as pontra, 25. pontja 24-es pontra, 26. pontja 25-ös pontra 
változik. 

 
 

8) Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba.  
 
Szekszárd, 2011. február 18. 

 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (II. 
18.) kgy. határozatával 2011.  március 1-jei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. március 1. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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9.sz. melléklet 
 
 
 
 

 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménye 
Az intézmény a rövidebb Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
név használatára is jogosult. 

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 

 
 A Tolna Megyei Közgyűlés 25/2009 (III. 27.) kgy. határozatával, 2009. július 1-  
jei hatállyal 
 

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
- Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskolája, Speciális 

Szakiskolája és Kollégiuma (7095 Iregszemcse, Bartók B. utca 10.) 
- Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskolája, 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (7173 Zomba-
Paradicsompuszta) 

- Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája (7100 Szekszárd, 
Kinizsi u. 1-3.) 

- Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata (7100 
Szekszárd, Bartina u. 21.) 
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5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Alapfokú oktatás 
 
Szakágazati besorolása: 852010   Alapfokú oktatás (szakágazat) 
 

6. Alaptevékenysége: 
 
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

(a fogyatékosság minden típusára) 
852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-

4. évfolyam) 
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  
(a fogyatékosság minden típusára) 

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

852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  
(a fogyatékosság minden típusára) 

853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása (a fogyatékosság minden típusára) (9-10. évfolyam) 

853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon  

853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon (a fogyatékosság minden típusára) 

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

853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon (a fogyatékosság minden típusára) 

855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (a 
fogyatékosság minden típusára) 

855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése (a fogyatékosság minden típusára) 

855918-1 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 
tanulószobai nevelése (a fogyatékosság minden típusára) 

855922-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (a fogyatékosság 
minden típusára) 

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
-   logopédiai ellátás, 
-   nevelési tanácsadás, 
-   konduktív pedagógiai ellátás, 
-   gyógytestnevelés, 
-   továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
-   iskolapszichológiai feladatok 

856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 
- gyógypedagógiai tanácsadás 

856013-1 Fejlesztő felkészítés   
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856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára ( 

normál és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, a 
fogyatékosság minden típusára) 

559099-1 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 
561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése  
562916-1 Üdülői, tábori étkeztetés  
562917-1 Munkahelyi étkeztetés 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
8. Működési köre: 

 
Tolna megye, indokolt, kivételes esetben fogad és átad más megyéből, illetve 
más megyének is tanulókat.  

 
 
9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

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

 
10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

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

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
14. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
15. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
16. Az intézmény típusa:  
 

Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 
- óvoda 
- általános iskola 
- szakiskola 
- kollégium 

 
- pedagógia szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 
- nevelési tanácsadás 
- fejlesztő iskola 

 
  A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okokra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd   

 
B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd   

 
17. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
18. Tagintézményei:  

- Göllesz Viktor Tagintézmény 
      7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10. 
- Berkes János Tagintézmény 
      7173 Zomba-Paradicsompuszta 
- Speciális Óvodai Tagintézmény 
      7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1. 
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- Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató 
      7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 
- Nevelési Tanácsadó 
      7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 

  
19. Telephelyei, címei:  

- 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34. 
- 7090 Tamási, Rákóczi u. 21. 
- 7200 Dombóvár, Szabadság u. 14. 

 
20. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
21. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
meg. 

 
22. Maximális gyermek- tanulólétszám:  
 

Óvoda:   10 fő 
Iskola: 420 fő 
Kollégium: 190 fő 

         Fejlesztő iskola:          12 fő 
 
23. Tagozat megnevezése: 
 
24. Évfolyamok száma: 
 

Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 1-10. évfolyam + 11. évfolyamtól az 1993. évi 
LXXVI tv szerint OKJ-ben meghatározott képzési idő. 
Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi 
szakmacsoportokban 
- könnyűipar 
- mezőgazdaság 

 
25. Egyéb rendelkezések: 
 

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: 
- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) 
- ingyenes és kedvezményes étkeztetésről 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról 
- szakiskolai oktatás keretében a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati oktatásról  
- előkészítő 9. évfolyam 
- érettségi és szakmai vizsgák szervezése 
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Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal, első 
módosítását 2009. november 27-i ülésén a 98/2009. (XI. 27.) kgy. határozatával, 
második módosítását 2010. április 30-i ülésén a 48/2010. (VI. 30.) kgy. 
határozatával, harmadik módosítását 2011. február 18-i ülésén …/2011. (II. 18.) kgy. 
határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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                                   10. sz. melléklet 

 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézménye alapító okiratának módosításáról 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

„- Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskolája, Speciális     
    Szakiskolája és Kollégiuma (7095 Iregszemcse, Bartók B. utca 10.) 

    - Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskolája,  
       Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (7173 Zomba-  
       Paradicsompuszta) 
    - Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája (7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1-  
       3.) 
    - Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata (7100 Szekszárd,  
       Bartina u. 21.)” 

 
2) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
 

 „841901-1  Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai” 

 
ezzel egyidejűleg a 853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
szakiskolai oktatása (a fogyatékosság minden típusára) sor az alábbiakkal 
egészül ki: 
 
„(9-10. évfolyam)” 

 
3) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
4) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
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„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
 

5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont az alábbiak szerint módosul: 

 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
 

6) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az alábbiak szerint 
módosul:  

 
„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó)” 
 
ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki: 
 
„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd”  

 
7) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül: 
 

„- diáksport feladatokról” 
 
ezzel egyidejűleg az alábbiakkal egészül ki: 
 
„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése” 
 

8) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. 
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra, a 20. 
pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. 
pontja 22-es pontra, a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül a 
26. pontja 25-ös pontra változik. 
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1) Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba. Az alapító okirat 
17. A. pontja 2011. augusztus 31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 17. 
pont B. pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
Szekszárd, 2011. február 18. 

 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (II. 
18.) kgy. határozatával 2011. március 1-ei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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11. sz. melléklet 
 

 

   
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára 
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Könyvtári tevékenység 

 
Szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári tevékenység     

 
6. Alaptevékenysége:  
     

910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122-1  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123-1 Könyvtári szolgáltatások  
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
923127-1 Közművelődési könyvtári tevékenység 
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7. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
8. Működési köre: 

 
Tolna megye  

 
9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

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

 
10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

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

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 

 
 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
 
12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § szerint pályázat 
útján, legfeljebb 5 év határozott időre az alapító szerv bízza meg.  
 
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
14. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
15. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
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16. Az intézmény típusa:  
 
Megyei könyvtár 

 
17. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

           A 1858 hrsz., Szekszárd, Széchenyi u. 51.,  
 a 1859/1 hrsz., Szekszárd, Széchenyi u. 53., valamint  

a 4887/7/A/31 hrsz., Szekszárd, Május 1. u. 2. sz. ingatlanok használati joga. 
 
18. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
meg. 

 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal 
hagyta jóvá, módosítását a 2011. február 18-i ülésén az ../2011. (II. 18.) kgy. 
határozatával 2011. március 1-jei hatállyal fogadta el.  
 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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                                   12. sz. melléklet 

 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára 

alapító okiratának módosításáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Általános 
Művelődési Központja alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
 

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai „ 

„751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai” 
   
 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
 
4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 
 

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
 

5) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-es pontra, a 14.  
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pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra változik. 

 
 

6)  Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba.  
 

Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (II. 
18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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13. sz. melléklet 
 

 
 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára 
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Béla Király tér 1. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Levéltári tevékenység 
 
Szakágazati besorolása: 910100 Levéltári tevékenység 
 

6. Alaptevékenysége:  
 

910131-1 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
910132-1 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és 

információközvetítő tevékenység 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
 

2011. év április hó                          Tolna Megyei Közlöny                 XXI. évfolyam 1. szám

156



2 

 

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
8. Működési köre: 

 
Tolna megye  

 
9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

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

 
10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

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

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
 

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § szerint pályázat 
útján, legfeljebb 5 év határozott időre az alapító szerv bízza meg.  
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
14. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
15. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
16. Az intézmény típusa:  

 
Megyei levéltár 

          
17. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
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Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

           A 4039/12 hrsz., Szekszárd, Keselyűsi u. 22.  
 a 1535 hrsz., Szekszárd, Bartina u. 9., valamint 
 a 1820/1 hrsz., Szekszárd, Béla tér ingatlanok használati joga.  

 
 
18. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
meg. 

 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal 
hagyta jóvá, módosítását a 2011. február 18-i ülésén az ../2011. (II. 18.) kgy. 
határozatával 2011. március 1-jei hatállyal fogadta el.  
 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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                                   14. sz. melléklet 

 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára 

alapító okiratának módosításáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
 

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai „ 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
 
4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 
 

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
 

5) Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul: 
          

A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 A 4039/12 hrsz., Szekszárd, Keselyűsi u. 22. „(929m2)” 
 
törlésre kerül. 
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6) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 

a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-es pontra, a 14.  
 
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra változik. 

 
 
7) Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba.  
 
Szekszárd, 2011. február 18. 

 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2010. 
(XII. 10.) kgy. határozatával 2011. január 1-jei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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15. sz. melléklet 
 

 

 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
  
 Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája  
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Alapfokú oktatás  
Szakágazati besorolása: 852010 Alapfokú oktatás 

 
6. Alaptevékenysége: 
 

852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

                              a fogyatékosság minden típusára 
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852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  

                              a fogyatékosság minden típusára  
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés  
855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
856011-1   Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  

- logopédiai ellátás  
- gyógytestnevelés 

562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917-1 Munkahelyi étkeztetés 
 

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban:  

 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 

8. Működési köre: 
 
Az iskolai oktatás tekintetében Tolna megye. A pedagógiai szakszolgálat 
tekintetében Dombóvár város és a dombóvári kistérség települései. 

9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

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

 
10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

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

11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
 

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
 
12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  

 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
14. A fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
15. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
16. Az intézmény típusa:  

 
Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény (sajátos nevelési igényű 
tanulók nevelési-oktatási intézménye, pedagógiai szakszolgálat) 

  A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó) 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okokra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd   

 
B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd   

 
17. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
18. Tagintézményei:  
  
19. Telephelyei, címei:  
 
20. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
21. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
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meg. 
 
22. Maximális gyermek- tanulólétszám:  

 
Iskola: 150 fő 

 
23. Tagozat megnevezése: 
 
24. Évfolyamok száma: 
 

Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 1-8 évfolyamon és előkészítő csoportban  
A középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók száma nem haladhatja 
meg az iskola létszámának 20%-át.  
 

25. Egyéb rendelkezések: 
 

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: 
- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról 
- ingyenes étkeztetésről 

 
 
Szekszárd, 2010. december 10. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 24-i 
ülésén a 35/2009. (IV. 24.) kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal, első 
módosítását a 2009 július 26-i ülésén 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával, második 
módosítását 2011. február 18-i ülésén …/2011. (II. 18.) kgy. határozatával hagyta 
jóvá. 
 
Szekszárd, 2010. december 10. 
 
  
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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         16. sz. melléklet 

 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 

alapító okiratának módosításáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Móra 
Ferenc Általános Iskolája alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
 

„841901-1  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése és tartalma az alábbiak szerint 

módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 

 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
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5) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az alábbiak szerint 
módosul: 

 
„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó)” 
 
ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki: 
 
„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd”  

 
6) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül: 
 

„- diáksport feladatokról” 
 

7) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. 
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra, a 20. 
pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. 
pontja 22-es pontra, a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül a 
26. pontja 25-ös pontra változik. 

 
8) Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba. Az alapító okirat 

17. A. pontja 2011. augusztus 31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 17. 
pont B. pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 

 
 
 
 
 

 dr. Puskás Imre  dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke  megyei főjegyző 
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Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (II. 
18.) kgy. határozatával 2011. március 1-ei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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17. sz. melléklet 
 

      
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 
 Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 26. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Múzeumi tevékenység 
Szakágazati besorolása: 910200 Múzeumi tevékenység  

 
6. Alaptevékenysége: 
  

910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910202-1 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204-1 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910301-1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302-1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
9. Működési köre: 

 
Tolna megye  

 
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

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

 
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

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

 
12. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 
választási rendje 

  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § szerint pályázat 
útján, legfeljebb 5 év határozott időre az alapító szerv bízza meg.  
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
14. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
15. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
16. Az intézmény típusa:  

 
Megyei múzeum 
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17. Telephelyei, címei:  
           
 7081 Simontornya, Vártér 10. 
 
18. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint 

           1499 hrsz. Szekszárd, Babits u. 13.,  
 2707 hrsz. Szekszárd, Szent István tér 26. 
 4093/29/A/1 hrsz., Szekszárd, Tartsay V. u.  
 1704/1 hrsz. Fadd, Rákóczi u. 4. 

4039/69 hrsz. Szekszárd, TOTÉV Ipartelep 28., valamint a 
4039/20. hrsz. Szekszárd, TOTÉV Ipartelep 25. ingatlanok használati joga. 
 

19. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
meg. 

 
20. Egyéb rendelkezések: 
 

Az intézmény ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési 
Központjának, mint önállóan működő intézménynek a gazdálkodással 
kapcsolatos feladatait. 

 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal 
hagyta jóvá, módosítását a 2011. február 18-i ülésén az ../2011. (II. 18.) kgy. 
határozatával 2011. március 1-jei hatállyal fogadta el.  
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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                                   18. sz. melléklet 

 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzat Wosinsky Mór Megyei Múzeuma 

alapító okiratának módosításáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Wosinsky 
Mór Megyei Múzeuma alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
 

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai „ 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
 

4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 

 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
 

5) Az alapító okirat 18. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 

„1704/1 hrsz. Fadd, Rákóczi u. 4. 
4039/69 hrsz. Szekszárd, TOTÉV Ipartelep 28., valamint a 
4039/20. hrsz. Szekszárd, TOTÉV Ipartelep 25. ingatlanok használati joga.” 
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6) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
 

a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-es pontra, a 14.  
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra, 20. 
pontja 19-es pontra, 21. pontja 20-as pontra változik. 
 
 

7)  Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba.  
 
Szekszárd, 2011. február 18. 

 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (II. 
18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011.február 18. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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19. sz. melléklet 

 
 

 
 
 
 
 

Alapító okirat 
 

Bevezető 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei Közgyűlés a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, illetve a 
76. §-a alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a Megyei Önkormányzat és szervei 
működésével, közfeladatai ellátásával, a jogszabályokban foglalt államigazgatási 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására, a megyei önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező 
költségvetési szervet alapít. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
létrehozására vonatkozó dokumentum jogszabályokban rögzített tartalmi és formai 
elemeit az alábbiak szerint állapítja meg. 
 
1. A költségvetési szerv neve: 

 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
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3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat (ok)): 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 80/2000. (X. 25.) kgy. határozata, 2000. október 
21-i hatállyal 
 

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal,  
7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

 
6. Alaptevékenysége: 

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

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841125-1 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
552001-1 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200-1 Ingatlankezelés 
811000-1 Építményüzemeltetése 
842152-1 Nemzetközi oktatási együttműködés 
842153-1 Nemzetközi kulturális együttműködés 
842155-1 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai 
842160-1 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
842206-1 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) 
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

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

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

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

853111-1 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

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

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

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

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

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

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

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

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

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

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

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

ellátás) 
873021-1 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
873023-1 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 
873024-1 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 
879012-1 Gyermekotthoni ellátás 
879013-1 Speciális gyermekotthoni ellátás 
879014-1 Különleges gyermekotthoni ellátás 
879016-1 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 
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889206-1 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890214-1 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 
890216-1 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 

támogatásuk 
890222-1 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 

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

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

tevékenysége és támogatása 
931901-1 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének 

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

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

 
8. Illetékessége (működési köre): 

 
Tolna megye 

 
9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 

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

 
11. Gazdálkodási jogköre szerinti besorolása: 

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 

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

 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése: 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 

 
14. Egyéb rendelkezések: 

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

  
 
Szekszárd, 2011. február  …. 
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dr. Puskás Imre                                       dr. Bartos Georgina 
               a Közgyűlés elnöke                                       megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2000. október 25-i 
ülésén a 80/2000. (X. 25.) kgy. határozatával, az első módosítását az 53/2004. (VI. 
30.) kgy. határozatával, a második módosítását a 20/2005. (IV. 19.) kgy. 
határozatával, a harmadik módosítását a 120/2006. (XII. 15.) kgy. határozatával, a 
negyedik módosítását a 135/2007. (XII. 21.) kgy. határozatával, az ötödik 
módosítását a 23/2009. (III. 27.) kgy. határozatával, a hatodik módosítását az 
57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával, a hetedik módosítását a …/2011. (II. ...) kgy. 
határozatával 2011. március 1-jei hatállyal fogadta el.  
 
 
Szekszárd, 2011. február  ….. 
 
 
                                                                                  dr. Bartos Georgina 
                                                                                     megyei főjegyző  
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                                   20. sz. melléklet 

 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 

alapító okiratának módosításáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1)  Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép: 
 
„A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei Közgyűlés a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, illetve a 
76. §-a alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a Megyei Önkormányzat és szervei 
működésével, közfeladatai ellátásával, a jogszabályokban foglalt államigazgatási 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására, a megyei önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező 
költségvetési szervet alapít. 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
létrehozására vonatkozó dokumentum jogszabályokban rögzített tartalmi és formai 
elemeit az alábbiak szerint állapítja meg.” 
 
 
2) Az alapító okirat 6. Alaptevékenysége pontjában felsorolt alaptevékenységek 
közül az alábbi tevékenységek törlésre kerülnek: 

„821900-1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
841902-1 Központi költségvetési befizetések 
852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
856000-1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
860000-1 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési 

támogatása 
861000-1 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 
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862000-1 Járóbeteg-ellátásá, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési 

támogatása 
862220-1 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 
870000-1 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása 
872000-1 Pszichiátriai betegek bentlakásos szociális ellátásának komplex 

támogatása 
873000-1 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának 

komplex támogatása 
889935-1 Otthonteremtési támogatás 
890301-1 Civil szervezetek működési támogatása 
890302-1 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890502-1 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása 
890503-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és 

fejlesztésének támogatása 
890504-1 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális 

tevékenységének támogatása 
890505-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
890602-1 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 
890603-1 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609-1 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás” 

 
3) Az alapító okirat 7. pontjának megnevezése és tartalma 

     „Kiegészítő tevékenység (2010. január 1-jétől alkalmazandó): 
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200-2 Ingatlankezelés 
811000-2 Építményüzemeltetése 
821900-2 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
900400-2 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése” 

    törlésre kerül. 
 
4) Az alapító okirat 8. pontjának megnevezése és tartalma  törlésre kerül, helyébe az 
alábbi új megnevezés és tartalom lép: 

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

 
5) Az alapító okirat 12. pontja megnevezése és tartalma  

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységek jellege alapján:  

Közhatalmi költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: - 

b) Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

    törlésre kerül. 
6) Az alapító okirat 12. pontjának megnevezését és tartalmát az alábbiak szerint 
hagyja jóvá az alapító szerv: 
           „ Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása 
              Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
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7.) Az alapító okirat pontjainak megjelölése a következők szerint módosul: a 8. pont 
számozása 7. pontra, 9. pont számozása 8. pontra, a 10.pont számozása 9. pontra, 
a 11.pont számozása 10. pontra, a 12. pont számozása 11. pontra, a 13. pont 
számozása 12. pontra, a 14. pont számozása 13. pontra, a 15. pont számozása 14. 
pontra módosul. 
   
Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba.  

 
Szekszárd, 2011.  február …. 

 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (II.  
...) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. február …. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 

2011. év április hó                          Tolna Megyei Közlöny                 XXI. évfolyam 1. szám

181



 

21. melléklet 
 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
(Térségi Integrált Szakképző Központ) 
Az intézmény a rövidebb Szent László Szakképző Iskola név használatára is 
jogosult. 
 

2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
  
 45/2008 (VI. 06.) Kgy. határozat 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

- Tolna Megyei Önkormányzat Ady Endre Középiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.) 

- Tolna Megyei Önkormányzat Hunyadi Mátyás Középiskolája és 
Szakiskolája (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.) 

- Tolna Megyei Önkormányzat Dr. Kelemen Endre Szakközépiskolája és 
Kollégiuma (7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10.) 

- Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj Pál Általános Iskolája (7100 
Szekszárd, Keselyűsi u. 22.) 

 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Szakmai középfokú oktatás (szakágazat) 
Szakágazati besorolása: 853200  Szakmai középfokú oktatás  
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6. Alaptevékenysége: 
 

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

852024-1 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
853111-1  Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9-12/13. évfolyam) 
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 

853114-1  Gimnáziumi felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853122-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 
                       (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 
853124-1 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
                       (esti és levelező oktatás) 
853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
                       (szakiskolai oktatás és iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-

10. évfolyamán) 
853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9-10. évfolyam)  
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 

853134-1 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. 
évfolyam) 

853135-1 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) 
                       (esti, levelező oktatás) 
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

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

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon  
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 

853214-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás  

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

853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon  
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 

853224-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 

853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai 
oktatás a szakképzési évfolyamokon  

853234-1 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
854211-1 Felsőfokú szakképzés 
855917-1 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918-1 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 

tanulószobai nevelése  
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 
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855921-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése 
855922-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos 

nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
                        (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)  
552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
553000-1 Kempingszolgáltatás 
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
                       (normál és sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 
559099-1 Egyéb m. n. s. szálláshely-szolgáltatás 
561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100-1 Rendezvényi étkeztetés 
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562916-1 Üdülői, tábori étkeztetés 
562917-1  Munkahelyi étkeztetés 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200-1 Ingatlankezelés 
931102-1  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
853000-1    Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex  

  támogatása 
856091-1         Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
856092-1         Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai  
                        Szolgáltatások 

 
7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 
1.   A Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző 
Központ) akkreditált Szolgáltatási és Felnőttképzési Központot működtet, melynek 
keretében végezhető vállalkozási tevékenység: 

854213-4  Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 
855100-4 Sport, szabadidős képzés 
855200-4 Kulturális képzés 
855300-4 Járművezető-oktatás 
855937-4   M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
855931-4 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932-4 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855934-4  Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 

 
2. Egyéb vállalkozási tevékenységek: 

016100-4 Növénytermesztési szolgáltatás 
412000-4 Lakó- és nem lakó épület építése 
433100-4 Vakolás 
433200-4 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
433300-4 Padló-, falburkolás 
433400-4 Festés, üvegezés 
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439100-4 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
439900-4 Egyéb speciális szaképítés m. n. s. 
581100-4 Könyvkiadás 
581900-4 Egyéb kiadói tevékenység 
582900-4 Egyéb szoftverkiadás 
591112-4 Promóciós, reklámfilm, -video gyártása 
620100-4 Számítógépes programozás 
620200-4 Információ-technológiai szaktanácsadás 
140000-4  Ruházat gyártása 
181100-4  Napilapnyomás  
181200-4  Nyomás (kivéve: napilap) 
181300-4 Nyomdai előkészítő tevékenység  
181400-4 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
471100-4  Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
472100-4  Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme  
472200-4  Hús, húsáru kiskereskedelme  
472400-4  Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem  
472500-4  Ital-kiskereskedelem 
472900-4  Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
476200-4  Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
477800-4  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
581400-4  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
702100-4  PR, kommunikáció 
731100-4  Reklámügynöki tevékenység 
731200-4  Médiareklám 
732000-4  Piac-, közvélemény-kutatás 
743000-4  Fordítás, tolmácsolás 
749031-4  Módszertani szakirányítás 
749032-4  Minőségbiztosítási tevékenység 
749050-4  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
781000-4  Munkaközvetítés  
782000-4  Munkaerő-kölcsönzés 
783000-4  Egyéb emberierőforrás-ellátás,- gazdálkodás 
812100-4  Általános épülettakarítás 
812200-4  Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900-4  Egyéb takarítás  
813000-4  Zöldterület-kezelés 
821100-4  Összetett adminisztratív szolgáltatás 
823000-4  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
855933-4  Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855935-4  Szakmai továbbképzések  
855936-4  Kötelező felkészítő képzések  
855937-4  M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
855941-4  Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések 
855942-4  Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések 
855943-4  Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések 
855944-4  Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések 
 

A költségvetési szerv kiadásain belül a vállalkozási tevékenység kiadásainak felső 
határa 20%. 
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8. Működési köre: 
 
Tolna megye (de más megyéből is felvehetők tanulók)  

 
9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

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

 
 
10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

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

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
 
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

Az intézmény szervezeti egységeként működő Belső Ellenőrzési Iroda ellátja 
a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási és művelődési 
intézmények belső ellenőrzési feladatait. 

 
12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 

14. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
15. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
16. Az intézmény típusa:  
 
             többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény,  

gimnázium             
             szakközépiskola  
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 szakiskola  
kollégium 
              

  A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó) 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okokra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd   

 
B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd   

 
17. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
18. Tagintézményei és intézményegységei:  
 

1. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma (TISZK) Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézménye  

      7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 8-10. 
  
2. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma (TISZK) Vendéglátó Szakképző Tagintézménye 
      7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7. 
 
3. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma (TISZK) Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézménye  
      7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12. 

  
4. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma (TISZK) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye 
      7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51. 
  
5. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma (TISZK) Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézménye  
      7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18. 
  
6. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma (TISZK) Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézménye 
      7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. 
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7. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma (TISZK) Kollégiumi Intézményegysége 

  7100 Szekszárd, Bencze Ferenc u. 37. 
 
8. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma (TISZK) Szolgáltató és Felnőttképzési Központja 
      7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 
  
 

 19. Telephelyei, címei:  
 
 Vízitelep, 7133 Fadd-Dombori, Dunasor 16. 

 „B” épület: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 48. 
Kollégium: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44. 
Kollégium: 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 15. 
Kollégium: 7090 Tamási, Szabadság u. 9. 
Kollégium: 7090 Tamási, Deák Ferenc u. 6-8. 
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51. 
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Rákóczi u. 31. (557/1 hrsz.ú), 
Tanműhely: 7090 Tamási, Rákóczi u. 21. 
Tanműhely: 7090 Tamási-Fornád, 0372/1 hrsz. 
Tankert, állattartó telep: 

- Erdőrész Tamási 1465/1. és 1467 hrsz. 
- Szarkahegy Tamási 3318 hrsz. 

Tanszálló, tankonyha, tanétterem, 7090 Tamási, Szabadság u. 9 
 
20. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 
- 1937 hrsz.-ú iskola, kollégium, Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 
- 4443 hrsz.-ú iskola kollégium, Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10. 
- 4000/2 hrsz.-ú  iskola, Szekszárd, Hunyadi u. 7. 
- 3402 hrsz.-ú ingatlan, faddi csónaktároló Tolna Megyei Önkormányzat 

által biztosított használati joga, 
- Szekszárd 1803 hrsz.-ú (Szent László u. 8-12.) ingatlanon Szekszárd 

Megyei Jogú Város Önkormányzat által biztosított használati jog 
- Bonyhád 77 hrsz.-ú (Bonyhád, Széchenyi tér 18. sz. alatti) ingatlanon, a 

Bonyhád 2344 hrsz.-ú ingatlanon (Bonyhád, Perczel Mór u. 51. sz.), a 
Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott 2095 m2 

alapterűletű felépítmény kivételével a Bonyhád 1737 hrsz.ú ingatlanon ( 
Bonyhád, Perczel Mór u. 44.), az 557/1. hrsz.-ú (Bonyhád, Rákóczi u. 31.) 
ingatlanon, a Bonyhád 1925. hrsz.ú (Bonyhád, Perczel u. 48.) ingatlanon 
Bonyhád Város Önkormányzata által  biztosított használati jog; 

- Tamási 86/1 és 86/5  hrsz.-ú ingatlanon ( Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.,) a 
Tamási 1265 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Rákóczi u. 21.), a Tamási 862 
hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Szabadság u. 9.), a Tamási 0372/1 hrsz.-ú 
ingatlanon (Tamási-Fornádpuszta) valamint Erdőrész Tamási 1465/1. és 
1467 hrsz.-ú és a Szarkahegy Tamási 3318 hrsz.-ú ingatlanokon Tamási 
Város Önkormányzata által biztosított használati jog. 
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21. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
meg. 
 

22. Maximális gyermek- tanulólétszám:  
   
  Nappali tagozat:    5870 fő 
  Esti-, levelező tagozat:     420 fő 
  Kollégium:       580 fő 
 
 Székhely:  
  Nappali tagozat:  

  - Szakközépiskola:        900 fő 
  - Szakiskola:      600 fő 

  Kollégium:      200 fő 
 
 Tagintézmények: 
 

1. Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény  
 Nappali tagozat: 
 - Szakközépiskola:      450 fő 
 - Szakiskola:            60 fő 
 Esti-, levelező tagozat:    100 fő 
 Kollégium:      170 fő 
 
2. Vendéglátó Szakképző Tagintézmény 

 Nappali tagozat: 
 - Szakközépiskola:      400 fő 
 - Szakiskola:      350 fő 

 
3. Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény  
 Nappali tagozat: 
 - Szakközépiskola :      600 fő 
 - Szakiskola:      300 fő 
 Esti-, levelező tagozat:    120 fő 

 
4. Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény 
 Nappali tagozat: 
 - Szakközépiskola :      250 fő 
 - Szakiskola:      350 fő 

Esti-, levelező tagozat:    120 fő 
 

5. Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény  
 Nappali tagozat: 
 - Gimnázium:       100 fő 
 - Szakközépiskola:     400 fő 
 Esti-, levelező tagozat:       80 fő 
 Kollégium:          80 fő 
 (7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.)      
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6. Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény  

 Nappali tagozat: 
 - Szakközépiskola:     350 fő 
 - Szakiskola:      700 fő 
  

Kollégium:              
- 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.      60 fő 
- 7090 Tamási, Szabadság u. 9.                70 fő 

 
23. Tagozat megnevezése: 
 
24. Évfolyamok száma: 
 
Az 1993. évi LXXIX. tv szerint  

Gimnázium:   9-12. évfolyam 
Szakközépiskola:   9-13. évfolyam 
Szakiskola:  9-10. évfolyam az 1993. évi LXXIX. törvény szerint  
Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam 
Tizedik évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés: 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam 

 Középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez vagy középiskolai  
végzettséghez kötött szakképzés: 1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam 

 
Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi szakmacsoportokban 

- 1. Egészségügy 
- 2. Szociális szolgáltatások 
- 3. Oktatás 
- 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
- 5. Gépészet 
- 6. Elektrotechnika-elektronika 
- 7. Informatika 
- 9. Építészet 
- 10. Könnyűipar 
- 11. Faipar 
- 12. Nyomdaipar 
- 13. Közlekedés 
- 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 
- 15. Közgazdaság 
- 16. Ügyvitel 
- 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 
- 18. Vendéglátás-idegenforgalom 
- 19. Egyéb szolgáltatások 
- 20. Mezőgazdaság 

 
25. Egyéb rendelkezések: 
 

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: 
 
-     felnőttoktatásról  
-  nyelvi előkészítő évfolyam indításáról 
-  felzárkóztató oktatásról 
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-  hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató 
felkészítéséről 

- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról 
- ingyenes (kedvezményes) étkeztetésről 
- szakiskolai oktatás keretében a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati oktatásról  
- érettségi és szakmai vizsgák szervezése 

 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
 
Z á r a d é k: 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal, első 
módosítását 2009. november 27-i ülésén a 102/2009. (XI. 27.) kgy. határozatával, 
második módosítását 2010. április 30-i ülésén a 48/2010. (IV. 30.) kgy. 
határozatával, harmadik módosítását 2011. február 18-i ülésén …/2011 (II. 18.) kgy. 
határozatával  hagyta jóvá.  
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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          22. sz. melléklet 
 
 
 

 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma alapító okiratának módosításáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Szent 
László Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

 
„900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése” 
„841901-1  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai” 
 

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
 
ezzel egyidejűleg az 582901-4 Egyéb szoftverkiadás sor az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„582900-4 Egyéb szoftverkiadás” 

 
4) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont megnevezése  

 
„a) Kisegítő tevékenysége: 

140000-3    Ruházat gyártása 
181100-3    Napilapnyomás  
181200-3    Nyomás (kivéve: napilap) 
181300-3    Nyomdai előkészítő tevékenység  
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181400-3    Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
250000-3    Fémfeldolgozási termék gyártása  
310000-3    Bútorgyártás  
331200-3   Ipari gép, berendezés javítása  
411000-3      Épületépítési projekt szervezése 
412000-3    Lakó- és nem lakó épület építése  
429900-3    Egyéb m.n.s. építés  
431100-3    Bontás  
432100-3    Villanyszerelés 
432200-3    Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés  
432900-3      Egyéb épületgépészeti szerelés 
433100-3    Vakolás  
433200-3    Épületasztalos-szerkezet szerelése  
433300-3    Padló-, falburkolás  
433400-3    Festés, üvegezés 
433900-3    Egyéb befejező építés m.n.s.  
452000-3    Gépjárműjavítás, -karbantartás 
471100-3   Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
472100-3    Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme  
472200-3    Hús, húsáru kiskereskedelme  
472400-3    Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem  
472500-3    Ital-kiskereskedelem 
472900-3    Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
476200-3    Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
477800-3    Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
494100-3    Közúti áruszállítás  
493909-3    M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
581400-3    Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
620100-3    Számítógépes programozás  
620200-3    Információ-technológiai szaktanácsadás  
620300-3    Számítógép-üzemeltetés  
631100-3    Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  
639990-3    M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
702200-3    Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
711200-3    Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
771100-3    Személygépjármű kölcsönzése  
773000-3    Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
774000-3    Immateriális javak kölcsönzése 
812100-3    Általános épülettakarítás 
812200-3    Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900-3   Egyéb takarítás  
813000-3    Zöldterület-kezelés 
821900-3     Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
855933-3    Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855935-3    Szakmai továbbképzések  
855936-3    Kötelező felkészítő képzések  
855937-3    M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
855941-3    Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések 
855942-3    Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések 
855943-3    Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések 
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855944-3    Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések 
910203-3    Múzeumi kiállítási tevékenység 
952400-3    Bútor, lakberendezési tárgy javítása 
960200-3    Fodrászat, szépségápolás 
960400-3    Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
 

A költségvetési szerv kiadásain belül a kisegítő tevékenység kiadásainak felső 
határa 20%. 
 
b) Vállalkozási tevékenysége”  
 
törlésre kerül. 

 
5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 

 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
 

6) Az alapító okirat 17. pontjából törlésre kerül: 
„általános iskola (5-8. évfolyam)” 

 
7)  Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az alábbiak szerint 

módosul: 
 

„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó)” 
 
ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki: 
 
„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd”  

 
8) Az alapító okirat 19. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 

 
„Tagintézményei és intézményegységei:” 
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ezzel egyidejűleg a 19. pontból törlésre kerül: 
 
„7. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

(TISZK) Általános Iskolai Tagintézménye  
      7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.” 
 
ezzel egyidejűleg a 19. pont az alábbiakkal egészül ki: 
 
„7. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

(TISZK) Kollégiumi Intézményegysége 
  7100 Szekszárd, Bencze Ferenc u. 37. 
 
8. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

(TISZK) Szolgáltató és Felnőttképzési Központja 
      7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.” 

 
9) Az alapító okirat 20. pontjából törlésre kerül: 
 

„Garay tankonyha, 7100 Szekszárd Garay udvar 1.” 
 
ezzel egyidejűleg a 20. pont az alábbiakkal egészül ki: 
 
„Kollégium: 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 15. 
Kollégium: 7090 Tamási, Szabadság u. 9. 
Kollégium: 7090 Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.” 
 

10) Az alapító okirat 21. pontjából törlésre kerül: 
 

„4039/12 hrsz.-ú Iskola, Szekszárd Keselyűsi u. 22.” 
„1829/5/A/19 hrsz.-ú  Garay tankonyha, Szekszárd Garay udvar 1. 
1829/6/A/5 hrsz.-ú Garay Étterem, Szekszárd, Garay tér 1-7.” 

 
11) Az alapító okirat 23. pontjából törlésre kerül: 
 

„7. Általános Iskolai Tagintézmény  
      7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. 

       Nappali tagozat: 
  - Általános iskola:  60 fő” 
 

12) Az alapító okirat 25. pontjából törlésre kerül: 
 

„Általános iskola 5-8. évfolyam” 
 

13) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül: 
 

„- diáksport feladatokról” 
„-  differenciált képesség fejlesztésről” 
„-  sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról, kollégiumi ellátásáról 

(szállásnyújtásról)” 
„- a középiskolai pedagógusok érettségire történő felkészítéséről” 
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ezzel egyidejűleg a 26. pont tartalma az alábbiakkal egészül ki: 
 
„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése” 
 

14) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. 
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra, a 20. 
pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. 
pontja 22-es pontra, a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül a 
26. pontja 25-ös pontra változik. 

 
15)  Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba. Az alapító okirat 

17. A. pontja 2011. augusztus 31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 17. 
pont B. pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
 

Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (II. 
18.) kgy. határozatával 2011. március 1-ei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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23. sz. melléklet 
 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzata Német Színháza 
Az intézmény a rövidebb Magyarországi Német Színház - Deutsche Bühne 
Ungarn név használatára is jogosult  

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Garay tér 4. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Előadóművészi tevékenység 
Szakágazati besorolása: 900100 Előadó-művészeti tevékenység 

 
6. Alaptevékenysége: 
 

900113-1 Kőszínházak tevékenysége 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
 
 
7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
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kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
8. Működési köre: 

 
Az ország egész területe  

 
9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

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

  
10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

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

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39.§-a szerint pályázat útján a 
Társulás a Magyarországi Német Színházért Társulási Tanácsa nevezi ki.  
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
14. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
15. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata  
 1026 Budapest, Júlia u. 9. 
 
16. Az intézmény típusa:  

 
Színház 
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17. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 
 

18. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
meg. 

 
19.  Egyéb rendelkezések:  
 

Az intézmény fenntartását a Társulás a Magyarországi Német Színházért 
társulást létrehozó Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata biztosítja. 

 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal 
hagyta jóvá, módosítását a 2011. február 18-i ülésén az ../2011. (II. 18.) kgy. 
határozatával 2011. március 1-jei hatállyal fogadta el.  
 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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                                   24. sz. melléklet 

 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek  

Országos Önkormányzata Német Színháza 
alapító okiratának módosításáról 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat és a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza alapító okiratát 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
 

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
 

 
4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 
 

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
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5) Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

„Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39.§-a szerint pályázat útján a 
Társulás a Magyarországi Német Színházért Társulási Tanácsa nevezi ki.” 

 
 

6) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-es pontra, a 14. 
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra, a 20. 
pontja 19-es pontra változik. 

 
 

7)  Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba.  
 
Szekszárd, 2011. február 18. 

 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (II. 
18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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25. sz. melléklet 
 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Sztárai Mihály Gimnáziuma 
 Az intézmény a rövidebb Sztárai Mihály Gimnázium név használatára 
 is jogosult. 
 

2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7130 Tolna, Bajcsy Zsilinszky u. 73. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Általános középfokú oktatás  
 853100     Általános középfokú oktatás 

 
6. Alaptevékenysége: 

  
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

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

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

oktatása (9-12/13. évfolyam) 
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855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855917-1 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés  
855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
561000-1  Éttermi, mozgó vendéglátás  
562913-1  Iskolai intézményi étkeztetés 
562917-1 Munkahelyi étkeztetés 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban : 

 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 

 
8. Működési köre: 

 
Tolna megye, de más megyéből is felvehetők tanulók  

 
9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

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

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

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

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 
választási rendje 

  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
14. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód 
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15. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
16. Az intézmény típusa:  

gimnázium (a 6 évfolyamos osztályok első 2 évfolyamán általános iskola) 
                   (nyelvi előkészítő évfolyam) 

 
  A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okokra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd   

 
B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd   

 
17. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
18. Tagintézményei:  
  
19. Telephelyei, címei:  
 
20. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
21. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
meg. 

 
22. Maximális gyermek- tanulólétszám:  

 
Iskola: 400 fő 
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23. Tagozat megnevezése: 
 
24. Évfolyamok száma: 
 

Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 7-13. évfolyam  
 
25. Egyéb rendelkezések: 
 

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: 
- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról 
- ingyenes (kedvezményes) étkeztetésről 
- érettségi és szakmai vizsgák szervezése 

 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 24-i 
ülésén a 35/2009. (IV. 24.) kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal, első 
módosítását a 2009 július 26-i ülésén 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával, második 
módosítását 2011. február 18-i ülésén …/2011. (II. 18.) kgy. határozatával hagyta 
jóvá.  
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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                                   26. sz. melléklet 

 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzat Sztárai Mihály Gimnáziuma 

alapító okiratának módosításáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Sztárai 
Mihály alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

 
„841901-1  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai” 
 

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése és tartalma az alábbiak szerint 

módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 

 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
 

5) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az alábbiak szerint 
módosul: 

 
„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó)” 
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ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki: 
 
„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd”  

 
6) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül: 
 

„- diáksport feladatokról” 
„- a középiskolai pedagógusok érettségire történő felkészítéséről” 
 
ezzel egyidejűleg a 26. pont tartalma az alábbiakkal egészül ki: 
 
„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése” 
 

7) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. 
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra, a 20. 
pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. 
pontja 22-es pontra, a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül a 
26. pontja 25-ös pontra változik. 

 
8) Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba. Az alapító okirat 

17. A. pontja 2011. augusztus 31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 17. 
pont B. pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 

 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (II. 
18.) kgy. határozatával 2011. március 1-ei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 dr. Bartos Georgina 
   megyei főjegyző 
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27. sz. melléklet 
 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és 
Kéttannyelvű Gimnáziuma és Kollégiuma 
Az intézmény a rövidebb Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű 
Gimnázium név használatára is jogosult. 

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7064 Gyönk, Rákóczi u. 555. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Általános középfokú oktatás  
Német nemzetiségi és kéttannyelvű gimnáziumi nevelés, oktatás 

 
Szakágazati besorolása:853100  Általános középfokú oktatás 

 
6. Alaptevékenysége: 

 
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

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

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 
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852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
nemzeti kisebbségi oktatás 
két tanítási nyelvű oktatás 

853111-1  Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9-12/13. évfolyam) 
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 

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

855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
855916-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
855917-1 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918-1 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 

tanulószobai nevelése 
855919-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai 

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

externátusi nevelése 
855922-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 

igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 

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

855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
552002-1 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás 
559099-1 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
559011-1  Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 

(normál tanulók és sajátos nevelési igényű tanulók minden 
típusára) 

561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562913-1  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562917-1  Munkahelyi étkeztetés 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
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562100-4 Rendezvényi étkeztetés 
A költségvetési szerv kiadásain belül a vállalkozási tevékenység felső határa 
15%. 

 
8. Működési köre: 

 
Országos beiskolázású német nemzetiségi és kéttannyelvű nevelési-oktatási 
intézmény (a nemzetiségi tantervű osztályokban a nemzetiségi tanulók 
felvételének előnyével). 

 
9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

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

 
10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

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

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
 

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

választási rendje 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 

14. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód 
 
15. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
16. Az intézmény típusa:  

 
gimnázium   (a 6 évfolyamos osztályok első 2 évfolyamán általános iskola) 
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 kollégium 
 

  A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó) 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okokra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd   

 
B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd   

 
17. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
18. Tagintézményei:  
 
19. Telephelyei, címei:  
 
20. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
21. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
meg. 

 
22. Maximális gyermek- tanulólétszám: 
  

Iskola: 300 fő 
Kollégium: 160 fő 

 
23. Tagozat megnevezése: 
 
24. Évfolyamok száma: 
 

- Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 13 évfolyam  
 
25. Egyéb rendelkezések: 
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Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: 

- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról 
- ingyenes (kedvezményes) étkeztetésről 
- érettségi és szakmai vizsgák szervezése 

 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 24-i 
ülésén a 35/2009. (IV. 24.) kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal, első 
módosítását a 2009 július 26-i ülésén 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával, második 
módosítását 2011. február 18-i ülésén …/2011. (II. 18.) kgy. hagyta jóvá. 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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                                   28. sz. melléklet 

 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzat Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és 

Kéttannyelvű Gimnáziuma és Kollégiuma 
alapító okiratának módosításáról 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Tolnai 
Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziuma és Kollégiuma alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

 
„841901-1  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai” 
 

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban” 
 
Ezzel egyidejűleg törlésre kerül: 
 
„821900-4 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás” 

 
4) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont megnevezése  

 
„a) Kisegítő tevékenysége: 
821900-3  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
562100-3  Rendezvényi étkeztetés 
A költségvetési szerv kiadásain belül a kisegítő tevékenység felső határa 10% 
 
b) vállalkozási tevékenysége” 
 
törlésre kerül. 
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5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 

 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
 

6) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az alábbiak szerint 
módosul: 

 
„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó)” 
 
ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki: 
 
„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd”  

 
7) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül: 
 

„- diáksport feladatokról” 
„- a középiskolai pedagógusok érettségire történő felkészítéséről” 
 
ezzel egyidejűleg a 26. pont tartalma az alábbiakkal egészül ki: 
 
„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése” 
 

8) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. 
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra, a 20. 
pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. 
pontja 22-es pontra, a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül a 
26. pontja 25-ös pontra változik. 
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9) Az alapító okirat módosítása 2011. március 1-jén lép hatályba. Az alapító okirat 
17. A. pontja 2011. augusztus 31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 17. 
pont B. pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 

 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (II. 
18.) kgy. határozatával 2011. március 1-ei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
19/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
 

Megállapodás 
 

kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról 
 
amely létrejött egyrészről:  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla tér 8., 
képviseli: Horváth István polgármester, a továbbiakban: Megbízó,  
másrészről  
a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. képviseli:  
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a továbbiakban: Megbízott)    
között az alábbi időpontban és feltételek mellett: 
 
 
1. A felek megállapítják hogy a kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. tv. 53. § (2) és 64. § (1) és (2) bekezdése értelmében a nyilvános 
könyvtári ellátás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező 
feladata. 

 
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban rögzített feladat-

ellátási kötelezettségét úgy teljesíti, hogy a nyilvános könyvtári feladat ellátásával 
megbízza a Tolna Megyei Önkormányzatot. Megbízott a feladatot az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtár útján látja el. 

 
3. A megbízás határozott időtartamra, 2011. január 1-jétől – 2015. december 31-ig 

jön létre. 
 
4. Megbízott a 2. pontban meghatározott feladat keretében 

− az Illyés Gyula Megyei Könyvtár (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51., a 
továbbiakban: Megyei Könyvtár) a megyeszékhelyen működő 
önkormányzati közművelődési könyvtárban nyilvános könyvtári ellátást 
biztosít, ezzel ellátja - jelen megállapodás alapján - az 1997. évi CXL. tv. 
55. § (1) és 65. § (2) bekezdésében meghatározott alapfeladatokat; 

− ellátja a lakosság könyvtári és informatikai igényeinek korszerű kielégítését; 
− a lakosság igényeihez igazodva a könyvtár megfelelő példányszámban 

szerez be nyomtatott és képes- hangos dokumentumokat, elektronikus 
adathordozón megfelelő dokumentumokat; 

− korszerű szolgáltatásokat épít ki az információs társadalom által támasztott 
új, korszerű követelményeknek megfelelően. 

 
5. Megbízott vállalja, hogy intézménye nyitvatartási időtartamában és rendjében 

figyelembe veszi Szekszárd felnövekvő és felnőtt polgárainak igényeit is. 
 
6. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy 

− a nyilvános könyvtári feladatokat az Illyés Gyula Megyei Könyvtár alapító 
okiratában az intézmény alaptevékenységeként szerepelteti, 
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− azok ellátásáról a fentiek szerint gondoskodik, a könyvtárak működését 
szabályozó jogszabályokban előírtak alapján, 

 
− az intézményi beiratkozás és igénybevételi díjak megállapításakor, 

változásakor az átadó előzetes véleményét kikéri. 
 
7. A felek megállapodnak abban, hogy a fiókkönyvtárak a könyvtári nyitvatartáson 

kívüli időben a város igényeinek megfelelő közösségi célokat is szolgálnak. 
 
8. Megbízó a 2. pontban meghatározott feladatok ellátásához az Illyés Gyula 

Megyei Könyvtár költségvetési támogatása tervezett összegének 30 %-ával járul 
hozzá. Megbízott a támogatás összegét támogatás értékű működési bevételként 
tünteti fel költségvetésébe. 

 
9. Megbízó vállalja, hogy éves hozzájárulását négy egyenlő részletben, 

negyedévente, minden negyedév második hónapjának 15. napjáig átutalja a 
Megbízott 11746005-15417007 számú költségvetési elszámolási számlájára. 

 
10. Megbízó elfogadja, hogy ha a Megállapodás 9. pontjában foglalt határidő elteltétől 

számított 30. napon sem írják jóvá Megbízott számláján a negyedévben 
esedékes hozzájárulása összegét, akkor Megbízott azonnali beszedési 
megbízást nyújtson be ellene. Megbízó a megállapodás mellékletét képező  
azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást Megbízott nevére 
szólóan – a számlavezető bankja záradékolásával - a Megállapodás aláírásakor 
megadja.  

 
11. Felek megállapodnak abban, hogy a könyvtár költségvetési előirányzatát minden 

év január 31-ig egyeztetik. 
 

12. A felek kinyilvánítják, hogy az Illyés Gyula Megyei Könyvtár irányító szervi 
feladatait, hatáskörét a Tolna Megyei Önkormányzat gyakorolja. 

 
13. A felek megállapodnak abban, hogy Megbízott évente beszámol az intézmény 

nyilvános könyvtári tevékenységéről, a felmerült kiadásokról, költségekről a 
tárgyévet követő év január 31. napjáig, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a következő rendes ülésén megtárgyal. 

 
14. Megbízó - előzetesen egyeztetett időpontban – a könyvtár elszámolásait 

ellenőrizheti. 
 
15. Megbízott vállalja, hogy az érdekeltség-növelő támogatásra rendszeresen 

pályázik. (1997. évi CXL. tv. 70. § (4) bek.) 
 
16. Megbízott vállalja, hogy pályázatát a feladat-ellátást szolgáló technikai, műszaki 

fejlesztésekre (1997. évi CXL. tv. 91. § (2) bek.) az intézmény egész feladatára 
nézve nyújtja be. 

 
17. Megbízó vállalja, hogy az érdekeltség-növelő támogatásra, illetve a műszaki 

fejlesztésre benyújtott pályázatok feladatarányos részéhez a saját erőt – előzetes 
egyeztetés alapján – biztosítja. 
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18. A felek kölcsönösen kinyilvánítják, hogy ezen megállapodás közös 
megegyezéssel bármikor módosítható, illetőleg közös megegyezéssel a tárgyév 
szeptember 30. napjáig december 31-i hatállyal megszüntethető. 

 
19. A feladat-ellátási kötelezettségek törvényi szabályozásának változása esetén 

azok hatálybalépésével egyidejűleg jelen megállapodás hatályát veszti, illetve a 
felek ezt szükség szerint módosíthatják. 

 
20. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1990. évi LXV. tv. 

1997. évi CXL tv. valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
 
Szekszárd, 2011. …. 
 
 
 

Horváth István                dr. Puskás Imre  
Szekszárd Megyei Jogú Város       a Tolna Megyei Közgyűlés  

polgármestere       elnöke 
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
20/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
 

Megállapodás  
A logopédiai és a nevelési tanácsadás keretében történő fejlesztési feladat megbízás 

keretében történő ellátására 
 
mely létrejött egyfelől a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás (székhelye: 
7720 Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2., képviseli: dr. Wekler Ferenc, elnök, mint 
Megbízó másfelől a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, 
Szent István tér 11-13.) képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, mint 
Megbízott között az alábbi napon és feltételekkel: 
 

1. A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás megbízza a Tolna Megyei 
Önkormányzatot, hogy 2011. március 1-jétől - határozatlan ideig - az általa 
fenntartott Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény [a 
továbbiakban: EGYMI] útján gondoskodjon a társult települések közigazgatási 
területén a logopédiai és a nevelési tanácsadás keretében történő fejlesztési 
szolgáltatás ellátásáról. 
A nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás az alábbi társult települések 
közigazgatási területén valósul meg: 
1) Apátvarasd 
2) Berkesd 
3) Erdősmecske 
4) Erzsébet 
5) Fazekasboda 
6) Hidas 
7) Kátoly 
8) Kékesd 
9) Lovászhetény 
10) Martonfa 
11) Mecseknádasd 
12) Nagypall 
13) Óbánya 
14) Ófalu 
15) Pécsvárad 
16) Pereked 
17) Szellő 
18) Szilágy 
19) Zengővárkony 
20) Geresdlak (Pécsváradi ÁMK tagintézménye) 
 

2. A Megbízott az 1. pontban foglalt tevékenységet a mindenkori hatályos 
jogszabályok és szakmai előírások szerint köteles végezni. Megbízott 
tevékenysége során köteles a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv, a 
képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. 
(VI. 24.) MKM rendelet és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. 
(I.19.) OKM rendeletben foglalt rendelkezések maradéktalan érvényesítésére. 
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3. Megbízó a feladatellátás finanszírozását a többcélú kistérségi társulások 
közoktatási szakszolgálati feladataira kapott normatív támogatás logopédiai 
ellátásra és a nevelési tanácsadás keretében történő fejlesztésre előirányzott 
összegéből, valamint az utazási költséget saját forrásból biztosítja. A Megbízó 
által adott támogatás elsődlegesen a feladat ellátásával összefüggő személyi 
kiadások fedezetét szolgálja. A Megbízó a hozzájárulást évente két 
alkalommal (júniusban és decemberben fele-fele arányban) utalja át a Tolna 
Megyei Önkormányzat számlájára. 

 
4. Megbízott által az 1. pontban foglalt tevékenység ellátásra kijelölt EGYMI 

köteles a logopédiai és a nevelési tanácsadás keretében történő fejlesztési 
feladatokkal összefüggő kiadásokról elkülönített nyilvántartást vezetni, az 
elszámolt kiadásokat számviteli bizonylatokkal alátámasztani és igazolni. 

 
5. A normatív támogatás igénylése, valamint az azzal járó elszámolás a Megbízó 

feladata, melyhez az EGYMI köteles adatokat szolgáltatni az ÁHT 64. § (5) 
bekezdése szerinti időszakot megelőzően. A Megbízott a feladat teljesítéséről 
folyamatosan nyilvántartást vezet. A tényleges teljesítéseket igazolandó 
negyedévente a Magyar Államkincstár elszámolási feltételeihez igazodó és 
annak megfelelő dokumentációt (logopédiai és nevelési tanácsadási naplót) 
mutat be a Megbízónak. Normatíva igénylésnél és elszámolásnál 
jogcímenként egy ellátott csak egyszer vehető figyelembe. Megbízó a 
Megbízottal a megállapodás tárgya szerinti pedagógiai szakszolgálati feladat 
ellátásának finanszírozásáról évente elszámol. 

 
6. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél a 

nevelési év/tanítási év végével felmondhatja, egyben kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a felmondást legalább 60 nappal előbb közlik a másik féllel. A 
felmondási idő alatt mindkét fél köteles a jelen megállapodásban foglalt 
kötelezettségeit teljesíteni. 

 
7. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései 

szerint kell eljárni. 
 
Szekszárd, 2011. …… … 

 
 
 
 
          dr. Puskás Imre          dr. Wekler Ferenc 

           a Közgyűlés  elnöke                                                  a Társulás elnöke 
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
23/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
 

Megállapodás 

(tervezet) 
 
Amely létrejött egyrészről a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(székhelye: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.) (a továbbiakban: Megbízó Önkormányzat), 
képviseli: Horváth István, polgármester, 
 
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13.) (a továbbiakban Megbízott Önkormányzat), képviseli: dr. Puskás 
Imre, a Közgyűlés elnöke között, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szakellátás biztosításának átvállalásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) 
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 81. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján az alábbi feltételekkel: 

 
1. Megbízó Önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekvédelmi szakellátások kötelező önkormányzati feladatai közül az otthont 
nyújtó ellátást, valamint az utógondozói ellátást – tárgyi és személyi feltételek 
hiányában – e szerződésben meghatározott mértékben Megbízott 
Önkormányzattal megállapodás megkötésével kívánja biztosítani. 

2. A szolgáltatás biztosítását felvállaló önkormányzat rendelkezik azokkal a 
feltételekkel, amelyek szükségesek és elégségesek a szolgáltatási 
megállapodásban vállalt feladat ellátásához.  

3. A Megbízott Önkormányzat kijelenti, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala, mint szakhatóság a Tolna Megyei Gyermekvédelmi 
Igazgatóságához tartozó nevelőszülői hálózat és a gyermekotthonok részére – a 
8. számú különleges gyermekotthon kivételével – határozatlan időre működési 
engedélyt adott. Az engedélyezett ellátás típusa, a Gyvt. szerinti besorolása: 
otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás és utógondozói ellátás. 

 
4. A Megbízott Önkormányzat vállalja, hogy a szekszárdi illetőségű gyermekvédelmi 

szakellátásra szoruló gyermekek és fiatal felnőttek részére biztosítja az otthont 
nyújtó és az utógondozói ellátást az általa fenntartott, és a Tolna Megyei 
Gyermekvédelmi Igazgatósága által működtetett gyermekotthonokban, külső 
férőhelyen és a nevelőszülőknél, illetve ha a gyermek súlyosan fogyatékos, a 
gyámhivatal határozata alapján a Hétszínvilág Otthon kiskorú fogyatékosokat 
ellátó szakmai egységében. 

 
5. Az ellátás tartalma: A vonatkozó jogszabályok alapján teljes körű otthont nyújtó 

ellátás, utógondozói ellátás és gyám biztosítása. 
 
6. A gondozási hely meghatározása a hatályos jogszabályok szerint a Tolna Megyei 

Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye, a Tolna megyei területi 
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gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján a Gyámhivatal határozatával 
történik.  

 
7. Az eljárási rend: A gyermekek elhelyezésének, befogadásának és ellátásának 

részletes rendjét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet valamint a Tolna 
Megyei Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 15/2007. (VI. 27.) 
önkormányzati rendelete tartalmazza. 

 
8. A Felek a megállapodást 2011. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre 

kötik meg. 
 
9. A Megbízó Önkormányzat a Megbízott Önkormányzatnak évente a – normatív 

állami hozzájárulással nem fedezhető kiadások finanszírozása céljából – a 
Megbízott Önkormányzat által nyújtott szolgáltatás kiadásának a központi 
költségvetésből a Megbízott Önkormányzat számára biztosított normatív állami 
hozzájárulás  feletti összegét  a Szekszárd városi ellátottak számának 
alapulvételével –  a Függelékben foglaltak szerint – pénzeszközátadásként 
biztosítja.  

 
10. A normatív állami hozzájárulás igénylésére és annak összegére a megbízott 

önkormányzat jogosult a mindenkor hatályos jogszabályok szerint. 
 
11. Megbízó Önkormányzat vállalja hogy a Függelékben meghatározott ellátotti 

létszámok és ellátási típusok szerint az ellátás kiadásához biztosított 
hozzájárulását négy egyenlő részletben, minden negyedév második hónapjának 
15. napjáig a Tolna Megyei Önkormányzat OTP Bank Szekszárdi fiókja 
1174605-15414007 számú számlájára átutalja. 

 
12. Megbízó Önkormányzat elfogadja, hogy ha a Megállapodás 11. pontjában foglalt 

határidő elteltétől számított 30. napon sem írják jóvá Megbízott számláján a 
negyedévben esedékes hozzájárulása összegét, akkor Megbízott azonnali 
beszedési megbízást nyújtson be ellene. Megbízó Önkormányzat az azonnali 
beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást Megbízott nevére szólóan – a 
számlavezető bankja záradékolásával – a Megállapodás aláírásakor megadja.  

 
13. A területi gyermekvédelmi szakszolgálatot működtető Gyermekvédelmi 

Igazgatóság a tárgyévet követő év január 15. napjáig megküldi a Megbízó és a 
Megbízott Önkormányzatok számára a Szekszárd városi illetőségű ellátottakra 
vonatkozó gondozási napok kimutatását. 

 
14. A felek megállapodnak abban, hogy a tényleges költségvetési kiadások és az 

ellátotti létszám alapján a tárgyévet követő év április 30-áig egymással 
elszámolnak. Az elszámolás szerint Megbízó Önkormányzatot terhelő fizetési 
kötelezettség, illetve Megbízott Önkormányzatot terhelő visszafizetési 
kötelezettség az elszámolás időpontja szerinti évben biztosított hozzájárulás 
mértékét növeli, illetve csökkenti.  
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15. A Megbízott a szakmai munka teljesüléséről évente írásbeli beszámolót készít és 
azt a tárgyévet követő május 15. napjáig a Megbízónak megküldi.  

 
16. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy az őt érintő ügyekben a gyermekvédelmi 

törvényben meghatározott fórumoknál panasszal éljen, valamint ahhoz, hogy 
alapvető jogai megsértése esetén bíróságnál és törvényben meghatározott más 
szerveknél eljárást kezdeményezzen. 

 
17. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél a 

költségvetési év utolsó napjával felmondhatja, egyben kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a felmondást legalább hat hónappal előbb közlik a másik féllel. A 
felmondási idő alatt mindkét fél köteles a jelen megállapodásban foglalt 
kötelezettségeit teljesíteni. 

 
18. A megállapodás felmondása esetén felek egymással a felmondás 

megszűnésének napjától számított három hónapon belül elszámolnak.  
 
19. A felmondó félnek a felmondás bejelentésével egy időben Szekszárd Város 

Gyámhivatalát és a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóságot tájékoztatnia 
kell az érintett gyermekek, illetve fiatal felnőttek gondozási hely 
megváltoztatásának előkészítése érdekében. 

 
20. A szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek egymással 

együttműködni. Ha bármelyik szerződő fél a jelen szerződésben rögzített vagy 
jogszabályban előírt kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a másik 
fél erre vonatkozó írásbeli jelzése alapján köteles a szerződésszegő vagy 
jogszabálysértő magatartását haladéktalanul megszüntetni. A mulasztó fél a 
szerződésszegő ill. jogszabálysértő magatartásból származó mindennemű igazolt 
kárt köteles a másik félnek megtéríteni.   

 
21. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Gyvt. rendelkezései 

az irányadók. 
 
A Felek a megállapodást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Szekszárd, 20……………………… 
 
 
 
 
 

Horváth István     dr. Puskás Imre 
     Szekszárd Megyei Jogú Város   a Tolna Megyei Közgyűlés 

 polgármestere      elnöke 
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Ellenjegyezem: 
 
 
 
 Amreinné dr. Gál Klaudia dr. Bartos Georgina 
 aljegyző    megyei főjegyző 

 
 
 
Záradék: 
 
A megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése…………számú 
határozatával, Tolna Megye Önkormányzat Közgyűlése……………számú 
határozatával jóváhagyta. 

   
 

Szekszárd, 20…..…….. 
 
 
 

  dr. Bartos Georgina 
       megyei főjegyző 
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Normatív 
hozzájárulás Ft/fő 

2010.

Igénybe vett össz. 
normatív 

támogatás 2010.

Éves átlagköltség 
Ft/fő 2010.

Éves össz. 
költség     Ft  

2010.

Éves különbözet   
Ft 2010.

Várható 
különbözet Ft 

2011.
Normál 2,89 739 000 2 138 106 2 206 197 6 375 908 4 237 802 4 237 802
Különleges és 
speciális 3,13 842 750 2 634 460 2 689 082 8 416 826 5 782 366 5 782 366

Utógondozói 
ellátott 100% 1,28 667 450 852 142 2 915 260 3 731 533 2 879 391 2 879 391

Normál 12,93 739 000 9 556 316 936 699 12 111 520 2 555 204 2 555 204
Különleges és 
speciális 8,32 842 750 7 007 524 1 021 394 8 498 000 1 490 476 1 490 476

Utógondozói 
ellátott 100% 2 667 450 1 334 900 936 590 1 873 180 538 280 538 280

Utógondozói 
ellátott 100% 2 667 450 1 334 900 871 985 1 743 970 409 070 409 070

Utógondozói 
ellátott 80% 0,83 533 960 444 723 721 176 598 576 153 853 153 853

Szt. hatálya alá tart. int. 
Hétszínvilág Otthon Különleges 1 1,00 842 750 842 750 1 863 690 1 863 690 1 020 940 1 020 940

Összesen: 34,38 26 145 821 45 213 203 19 067 382 19 067 382

Függelék
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ….(…) közgyűlési határozatával és a Tolna Megyei Önkormányzat 23/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatával elfogadott 

megállapodáshoz
2010. évi valós és  2011. évi tervezett kiadások

Nevelőszülői hálózat 23,25

Külső fh. 2,83

Átlag létszám 2010.

Gyermek- és lakásotthon 7,30
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Tárgya

1.1. TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 árubeszerzés közösségi nyílt Saját forrás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében értékhatárt elérő Eu támogatás Közgyűlési határozat 

eszközbeszerzés: szerint.
Orvostechnológia

Mobilia
Műszerek

1.2. DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 árubeszerzés közösségi nyílt Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében értékhatárt elérő Saját forrás Közgyűlési határozat

eszközbeszerzés: szerint
Gép, berendezés, felszerelés

1.3. TIOP-1.1.1/07/1 projekt keretében  árubeszerzés közösségi nyílt 2011. 2011. 2011. Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
informatikai eszközök beszerzése értékhatárt március május június Közgyűlési határozat

elérő szerint

Szolgáltatás
2.1. TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 szolgáltatás nemzeti értékhatárt általános 2011. 2011. 2011 EU forrás 101/2010. (XI.19.)

kódszámú projekt keretében elérő egyszerű február április szeptember Saját forrás Közgyűlési határozat
projektmenedzsment szerint

szolgáltatás II.

2011.június

Eljárás 
befejezésének 

tervezett 
időpontja

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama
2011. szeptember

2011. március 2011. június 2011. szeptember

2011. március

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám A közbeszerzés Fedezetül 
szolgáló 

pénzeszközTárgya, megnevezése, mennyisége Irányadó eljárásrend Tervezett 
eljárás típus

Az eljárás 
megindításá-
nak várható 
időpontja

Bírálóbizottság tagjai
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2 1. sz. MELLÉKLET

Tárgya Eljárás 
befejezésének 

tervezett 
időpontja

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám A közbeszerzés Fedezetül 
szolgáló 

pénzeszközTárgya, megnevezése, mennyisége Irányadó eljárásrend Tervezett 
eljárás típus

Az eljárás 
megindításá-
nak várható 
időpontja

Bírálóbizottság tagjai

2.2. Tolna megye területrendezési szolgáltatás nemzeti értékhatárt általános Saját forrás 101/2010. (XI.19.)
tervének módosítása elérő egyszerű Állami Közgyűlési határozat

támogatás szerint

2.3. 1,2 milliárd Ft értékű működési szogáltatás közösségi gyorsított 2011. február 2011. április a lejárat Saját forrás 101/2010. (XI.19.)
hitel felvétele értékhatárt elérő eljárás tartamától függő Közgyűlési határozat

szerint

2.4. 1,2 milliárd Ft értékű szolgáltatás közösségi hirdetmény 2011. március 2011. április 1 év Saját forrás 101/2010. (XI.19.)
folyószámla hitel felvétele értékhatárt nélküli Közgyűlési határozat

elérő tárgyalásos szerint

2011.február 2011.március 2011. december

2011. év április hó                                                                        Tolna Megyei Közlöny                                                                       XXI. évfolyam 1. szám

227



2011. év április hó Tolna Megyei Közlöny XXI. évfolyam 1. szám 

A Tolna Megyei Közgyűlés  
26/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának mellékletei 

 
1. számú melléklet 

 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

Mely  létrejött  egyrészt  a  Tolna  Megyei  Német  Kisebbségi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Megyei Kisebbségi Önkormányzat), képviseli: Dr. Józan Jilling Mihály, 
a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 27. 
§ (1)-(2) bekezdései és az 59. § (3)-(4) bekezdései figyelembevételével az 
önkormányzatok együttműködése tárgyában. 

 
1. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzatok autonómiájának 

tiszteletben tartása mellett elő kívánja segíteni a területi kisebbségi 
önkormányzatok közügyekben való aktív részvételét, a hatékony működés 
feltételeinek biztosítását. 

2. A Megyei Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve biztosítja a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat számára, hogy a testület ülésének megtartása, 
vagy a Megyei Kisebbségi Önkormányzat rendezvényének megtartása céljából a 
Megyeháza (Szekszárd, Béla király tér 1.) nagytermét (kapcsolódó 
szolgáltatásait, hangosítás, hangfelvétel készítés) a jelenleg folyamatban lévő 
rekonstrukciót követően térítésmentesen igényelheti. 

3. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat a Megyeháza nagytermének 
igénybevételére irányuló igényét írásban jelzi a Megyei Közgyűlés elnökének. 

4. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Megyei Kisebbségi Önkormányzat számára, 
hogy bizottsága(ai), vagy testülete ülésének megtartása céljából a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal, Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatti épülete 
106. számú tanácskozótermét térítésmentesen igénybe veheti. 

5. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat a 2. és 4. pontban meghatározott 
helyiségeket alapfeladatai ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, a 
használt ingóságokat a jó gazda gondosságával használja. 

6. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy az önkormányzat épületeiben 
folyó munkát nem zavarja, az épület rendjének megtartásáról gondoskodik.  

7. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat feladatai 
ellátásához szükséges irodahelyiséget - a korábban létrejött megegyezésnek 
megfelelően - a Magyarországi Német Színház épületében, Szekszárd, Garay tér 
4. szám alatt továbbra is biztosítja. 

8. A helyiség(ek) használatának joga a Megyei Kisebbségi Önkormányzatot 
megszűnéséig illeti meg.  

9. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat az irodahelyiséghez kapcsolódó fűtés, 
áramfogyasztás, víz- és szennyvízszolgáltatás, takarítási szolgáltatás költségeit 
maga fizeti és viseli. 

10. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat testületi ülései 
megtartásának költségeihez, a működéshez szükséges telefonköltség részbeni 
átvállalásához 500.000 Ft pénzbeli támogatást biztosít. 
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11. A Megyei Önkormányzat a testületi ülések előkésztésével kapcsolatos - 
ügyintézői feladatok ellátását, adminisztrációs feladatokat, papír, sokszorosítás, 
jegyzőkönyvek elkészítése - térítésmentesen, természetben biztosítja a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat számára. 

12. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat feladatai 
ellátásához a 2011. évben 1.500.000 Ft támogatást biztosít, amit a kisebbségi 
önkormányzat megkötés nélkül, szabadon használhat fel. A 2012. évtől a Megyei 
Önkormányzat támogatásának mértékét a Megyei Önkormányzat éves 
költségvetési rendelete határozza meg. 

13. A Megyei Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak 
megfelelően biztosítja a Megyei Kisebbségi Önkormányzat számára mindazon 
jogok gyakorlását, amelyek a partnerségi együttműködés keretében a kisebbségi 
jogok érvényre juttatását elősegíthetik. 

14. A Megyei Önkormányzat és a Megyei Kisebbségi Önkormányzat kölcsönös és 
közös érdekeik szem előtt tartásával feladatának tekinti, hogy a jelen 
megállapodásban foglaltakon túl keresse és fejlessze a két szervezet 
együttműködését. 

15. Jelen megállapodást felek határozott - a következő általános megyei kisebbségi 
önkormányzati választásokig terjedő - időtartamra kötik. 

16. A jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben a Ptk. és a Nekt. vonatkozó 
előírásai az irányadók. 

 
 

Szekszárd, 2011. február .. 
 
 

 
 dr. Puskás Imre   Dr. Józan Jilling Mihály 
 a Tolna Megyei Önkormányzat  a Tolna Megyei Német 
        Közgyűlésének elnöke  Kisebbségi Önkormányzat 
                                                                                                   elnöke 
 
Záradék: 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2011. (II.…) 
közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat ../2011. (..…) 
határozatával jóváhagyta.  
 
 
Szekszárd, 2011.  ………. hó … nap 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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2. számú melléklet 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

Mely létrejött egyrészt a  Tolna  Megyei  Német  Kisebbségi  Önkormányzat (a 
továbbiakban: Megyei Kisebbségi Önkormányzat), képviseli: Dr. Józan Jilling Mihály, 
a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 68. § (3) 
bekezdésében foglaltak végrehajtása tárgyában. 

 
1. A felek jelen megállapodásban rögzítik a Megyei Kisebbségi Önkormányzat a 

Tolna Megyei Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat gazdálkodási 
feladatait ellátó Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal  
− együttműködésének, feladat- és munkamegosztásának szabályait; 
− a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét; 
− a költségvetési gazdálkodással; 
− az adat- és információszolgáltatással; 
− a nyilvántartási kötelezettséggel; 
− a vagyon használatával összefüggő 
feladatokat, jogokat, kötelezettségeket és szabályokat. 

 
2. A megállapodásban foglaltak az alábbi jogszabályok előírásain alapulnak: 

− a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Nekt.); 

− a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 
Ötv.); 

− az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.); 
− az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ámr.); 
− az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ászb.). 

 
3. A felek rögzítik, hogy a Megyei Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodására - a 

Nekt. tv. 60/C. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az államháztartás 
működési rendjére, illetőleg a költségvetés alapján gazdálkodó szervek 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének rendjére vonatkozó szabályok 
az irányadóak. 

 
4. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy a jogszabályokban foglalt, 

költségvetés elkészítési, beszámolási és egyéb adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése érdekében együttműködik a Megyei Önkormányzat főjegyzőjével és 
annak megbízottjával. 

 
5. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tolna 

Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). 
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A költségvetési koncepció elkészítése 
 

6. A Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciója elkészítését megelőzően, 
minden év október 31-ig a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke és a megyei 
főjegyző áttekinti a Megyei Kisebbségi Önkormányzat következő költségvetési 
évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. A megyei főjegyző tájékoztatást ad 
az állami támogatás várható összegéről, a Megyei Önkormányzat kisebbségi 
önkormányzat számára várhatóan megítélhető támogatásról, a támogatás 
esetleges célhoz kötöttségéről. 

 
7. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kisebbségi önkormányzatoknak nyújtandó 

következő évi támogatásról minden évben október 31-ig határozatban dönt. 
 
8. A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és a Megyei Kisebbségi 

Önkormányzat Elnöke a következő költségvetési időszak támogatásáról október 
15-ig egyeztet, az egyeztetést bármely fél kezdeményezheti. 

 
9. A Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetéről a megyei 

főjegyző a tervezet elkészültét követő 3 napon belül írásban tájékoztatja a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat elnökét. 

 
10. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke az információk birtokában a 

kisebbségi önkormányzat elé terjeszti a következő költségvetési év keretszámait, 
költségvetésének koncepcióját, tervezetét saját döntése szerinti szerkezetben. A 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozatban dönt koncepciójának 
tervezetéről. 

 
11. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat legkésőbb november 20-ig, helyi 

önkormányzati választás évében december 5-ig határozatban véleményezi a 
Megyei Önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének kisebbségeket 
érintő részét. 

 
12. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét, 

illetve a Megyei Önkormányzat koncepciójáról alkotott véleményét tartalmazó 
határozatát a Megyei Közgyűlés elnöke a Megyei Önkormányzat koncepció 
tervezetéhez csatolja, illetve a Közgyűlés elé terjeszti. A Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése megtárgyalja - a kisebbségi önkormányzatok véleményét is 
tartalmazó - önkormányzati költségvetési koncepcióját. 

 
13. A Megyei Főjegyző a Megyei Önkormányzat koncepcióját annak elfogadását 

követő egy munkanapon belül a helyi kisebbségi önkormányzat Elnöke 
rendelkezésére bocsátja. 

 
Költségvetés elkészítése 

 
14. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési 

határozatban állapítja meg. 
 
15. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az Áht. 65. §-ában 

foglaltaknak megfelelően a Megyei Önkormányzat költségvetésébe a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján, elkülönítetten épül be, a Megyei 
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Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére 
vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.  

 
16. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési 

határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak 
megállapításáért és teljesítésért, illetve a felek egymás kötelezettségvállalásiért 
és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak. 

 
17. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetését az Áht. 69. § (3) 

bekezdésében foglaltak alapján, az Ámr. 37. § (1) bekezdése szerinti 
szerkezetben, a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kell 
elkészíteni. 

 
18. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési javaslatának elkészítéséről 

maga gondoskodik, kérése alapján a tervezetet a Megyei Főjegyző készíti el. 
 
19. A költségvetéssel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásával - Megyei Kisebbségi 

Önkormányzat elnökével - a Megyei Önkormányzat a megyei főjegyzőt és a 
Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály vezetőjét bízza meg. 

 
20. A jogszabályi előírások szerinti részletezettségű költségvetés elkészítése - a 

rendelkezésére bocsátott adatok felhasználásával - a Hivatal feladata. A Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a megállapodás 17. pontjában foglalt 
részletezettségű költségvetési tervezet elkészítéséhez szükséges adatokat olyan 
időpontban bocsátja a megyei főjegyző rendelkezésére, hogy a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő szerkezetű költségvetés a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat testületi ülését megelőzően elkészíthető legyen.  

 
21. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy költségvetéséről szóló 

határozatát a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletének tárgyév február 
15-ig történő Közgyűlés elé terjesztését megelőzően, legkésőbb tárgyév február 
10-ig meghozza. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 
határozatát annak elfogadását követő egy munkanapon belül a kisebbségi 
önkormányzat elnöke megküldi a Megyei Főjegyzőnek.  

 
22. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozattal jóváhagyott költségvetési 

előirányzatainak a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe történő 
beépítése a Hivatal feladata. 

 
23. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat véleményezi a Megyei Önkormányzat 

költségvetési rendeletének kisebbségekkel kapcsolatos rendelkezéseit. A megyei 
főjegyző a rendelettervezetet a Megyei Kisebbségi Önkormányzat részére a 
Megyei Önkormányzat bizottságainak történő kiküldéssel egyidejűleg juttatja el. A 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat a véleményét a költségvetési határozatával 
egyidejűleg írásban eljuttatja a Megyei Főjegyzőnek.  

 
24. Az Áht. 72. §-ában foglalt - az elemi költségvetést tartalmazó adatszolgáltatás 

teljesítése - a Hivatal feladata, melyhez a Megyei Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke a Hivatal kérésére megadja a szükséges segítséget. 
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A költségvetés módosítása 
 
25. Felek tudomásul veszik, hogy az Áht. 74. § (3) bekezdése értelmében a Megyei 

Önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati 
előirányzatok kizárólag a Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján 
módosíthatóak. 

 
26. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat ha jóváhagyott bevételi előirányzatán felül 

többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül 
átcsoportosítást hajt végre - ideértve a kisebbségi önkormányzat elnökére 
átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokat is - módosítja a 
költségvetéséről szóló határozatát. 

 
27. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy ha él az előirányzatok közötti 

átcsoportosítás átruházott hatáskörben történő engedélyezésével, azaz ezt a 
hatáskört átruházza, ennek megtörténtét követően a megyei főjegyzőt - a döntést 
tartalmazó határozat megküldésével - erről haladéktalanul tájékoztatja. 

 
28. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzat módosításai a megyei 

önkormányzat költségvetési rendelete bevételi és kiadási előirányzatain 
átvezetendőek.  

 
29. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosítását 

tartalmazó határozattervezetet úgy kell elkészíteni, hogy a költségvetéssel 
azonos szerkezetben a módosítások átvezethetőek legyenek. 

 
30. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosítását 

tartalmazó határozattervezetet és mellékleteit a Hivatal készíti elő, a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat elnökének javaslata alapján. 

 
31. A zárszámadási kötelezettség teljesítése érdekében a Megyei Kisebbségi 

Önkormányzat vállalja, hogy költségvetésének módosításáról utolsó alkalommal 
legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig hoz határozatot. A Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke a határozatot haladéktalanul átadja, vagy megküldi a 
megyei főjegyzőnek. 

 
32. Év közben a Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat 

költségvetés módosító határozatának kézhezvételét követően, negyedévente 
azon belül a legközelebbi soros közgyűlésén gondoskodik a módosítás saját 
költségvetési rendeletén történő átvezetéséről. 

 
33. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat előirányzatainak elkülönített 

nyilvántartásáról a Hivatal a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 
gondoskodik. 

 
Gazdálkodási feladatok 

 
34. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a számlavezető 

hitelintézet megválasztásáról az Ámr. 174. §-ában foglaltak értelmében a Megyei 
Önkormányzat dönt, a Megyei Kisebbségi Önkormányzat csak ennél a 
hitelintézetnél vezetheti számláját.  
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35. A Megyei Önkormányzat számlavezető hitelintézete az OTP és Kereskedelmi 
Bank Nyrt. 

 
36. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját a 

Megyei Önkormányzat helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával 
kapcsolatos pénzforgalom elszámolására kialakított, a Megyei Önkormányzat 
számlájának alcímű számláján nyitja meg. 

 
37. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat bankszámlája felett rendelkezésre jogosult 

személyekről írásban tájékozatja a megyei főjegyzőt. A megyei főjegyző és a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke együtt gondoskodik az aláírás 
bejelentő, aláírási címpéldány elkészítéséről és a számlavezető hitelintézethez 
történő eljuttatásáról. 

 
38. A Megyei Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának szabályait az Áht. és az 

Ámr. határozza meg. 
 
39. A bevételek és kiadások teljesítéséről, az előirányzatok változásáról a Hivatal 

elkülönített főkönyvi nyilvántartást és analitikus nyilvántartásokat vezet, a 
hatályos számviteli előírások betartásával. 

 
40. A kisebbségi önkormányzatokra vonatkozóan külön számviteli szabályzatok nem 

készülnek, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal szabályzataiban foglaltakat 
elszámolásaikra értelemszerűen alkalmazni kell, a kisebbségi önkormányzatokra 
vonatkozó speciális előírásokat a Hivatal számviteli szabályzatainak megfelelő 
részei, vagy külön fejezetei tartalmazzák. 

 
41. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaira, annak 

ellenjegyzésére, a bevételek és kiadások teljesítésének utalványozására és 
annak ellenjegyzésére, a szakmai teljesítés igazolására, az érvényesítésre az 
Ámr. 72. §-ában, a 74-79. §-aiban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen 
alkalmazni, a következő pontokban foglaltak figyelembevételével. 

 
42. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai terhére kizárólag a Megyei 

Kisebbségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott megyei 
kisebbségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. 

 
43. A kötelezettségvállalás 100.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékben csak 

írásban történhet. 
 
44. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a megyei főjegyző, valamint az aljegyző 

jogosult. 
 
45. Kiadások teljesítésének elrendelésére, azaz utalványozásra, illetve a bevételek 

utalványozására kizárólag a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke és az 
általa írásban meghatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult. 

 
46. Az utalványozás ellenjegyzésére a megyei főjegyző, valamint az aljegyző 

jogosult. 
47. A kötelezettségvállalás szabályait, a szakmai teljesítés igazolására jogosult 

személyeket, az érvényesítési feladatot ellátó pénzügyi végzettséggel rendelkező 
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személyt a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke és a megyei főjegyző a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat Kötelezettségvállalási Szabályzatában rögzíti.  

 
48. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat kiadásait elsődlegesen átutalással teljesíti. A 

Hivatal az esetleges készpénzes kifizetésekre elkülönített Pénztárat kezel. 
 
49. A pénzkezelési szabályokat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat Elnöke és a 

megyei főjegyző a Megyei Kisebbségi Önkormányzat Pénzkezelési 
Szabályzatában rögzíti.  

 
Beszámolók elkészítése, adatszolgáltatások rendje 

 
50. A Hivatal a főkönyvi nyilvántartások alapján elkészíti az időközi költségvetési és 

mérlegjelentéseket, a féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló tervezetét, 
amit átad a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnökének. 

 
51. A féléves és éves beszámolót a Hivatal készíti el a Pénzügyminisztérium által 

meghatározott nyomtatványgarnitúrák felhasználásával. A Hivatal az 
adatszolgáltatási kötelezettséget a rá vonatkozó határidők betartásával köteles 
teljesíteni.  

 
52. A féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló alapján a Hivatal elkészíti a 

Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozattervezetét. A határozattervezeteket a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke terjeszti a kisebbségi önkormányzat 
testülete elé. 

 
53. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy  

− az éves beszámoló tervezetet, legkésőbb tárgyévet követő év április 10-ig, 
− a féléves beszámolóról szóló tájékoztatót legkésőbb szeptember 15-ig, 
− a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékozatót a költségvetési 

koncepcióval egyidejűleg 
úgy fogadja el, hogy a Megyei Önkormányzat az Áht. 79. és 82. §-aiban, valamint 
az Ámr.-ben foglalt határidőknek eleget tudjon tenni.  
 

54. A Hivatal a bevételek és kiadások alakulásáról kérés alapján tájékoztatást ad. 
 

A tulajdonnal, a vagyon használatával kapcsolatos szabályok 
 
55. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat használatába adott Megyei Önkormányzat 

tulajdonát képező vagyont, illetve a Megyei Kisebbségi Önkormányzat tulajdonát 
képező vagyont a Hivatal tartja nyilván. 

 
56. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja a használatába adott vagyon 

megőrzését, gondos gazda módjával történő kezelését. 
 
57. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat használatába adott ingatlan és ingó vagyon 

használatba adása leltár alapján történhet. 
 
 
58. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy minden év december 31-ig 

gondoskodik a használatába adott vagyontárgyak, illetve a tulajdonát képező 
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vagyontárgyak felleltározásáról, oly módon, hogy a Hivatal leltározással 
megbízott dolgozóival együttműködve - egyeztetett időpontban - a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat által kijelölt személy közreműködik a mennyiségi 
leltárorozás végrehajtásában. A felvett leltárt a kijelölt közreműködő személy, a 
leltározási bizottság tagjaival együtt írja alá. 

 
59. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat pénzkészletének, esetleges követeléseinek, 

kötelezettségeinek leltározását és leltári kimutatását a Hivatal készíti el. 
 

Egyéb feladatok 
 
60. Megyei Önkormányzat vállalja, hogy kérés esetén segíti a Megyei Kisebbségi 

Önkormányzatot feladatai ellátásában. A Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 
elnökei, tagjai a megyei főjegyzőtől, vagy a megyei főjegyző által megbízott, 
kijelölt személytől kérhetik munkájuk segítését.  

 
61. A Megyei Önkormányzat Hivatala végzi a Megyei Kisebbségi Önkormányzat 

üléseinek előkészítését, a postázási feladatokat, a sokszorosítási feladatokat, 
igény esetén bizottságok és a testület üléseinek lebonyolítását. A Hivatal 
gondoskodik a Megyei Kisebbségi Önkormányzat és bizottságai határozatainak 
nyilvántartásáról és megőrzéséről. Az ülések előkészítésével és 
megszervezésével kapcsolatos felsorolt kiadások a Megyei Önkormányzatot 
terhelik. 

 
62. A felek megállapodnak abban, hogy minden, a megállapodásban nem érintett 

kérdést a jogszabályi előírások betartásával, illetve egyeztetéssel rendeznek. 
 
63. A megállapodást felek határozott - a következő általános megyei kisebbségi 

önkormányzati választásokig terjedő - időszakra kötik.  
 
64. A jelen megállapodás módosítását bármelyik fél a másik félhez írásban 

megküldött javaslattal kezdeményezheti. A módosításról a felek egyeztetnek, 
majd az egyeztetett javaslatot a Megyei Kisebbségi Önkormányzat testülete, 
illetve a Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé terjesztik úgy, hogy az legkésőbb 
tárgyév január 15-ig elfogadásra kerüljön. 

 
A megállapodás, illetve annak módosítása a Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat testülete jóváhagyását követően léphet életbe.  
 

     
 
Szekszárd, 2011. ……….  Szekszárd, 2011. ……. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre  Dr. Józan Jilling Mihály 
 a Tolna Megyei Önkormányzat  a Tolna Megyei Német 
 Közgyűlésének elnöke  Kisebbségi Önkormányzat 
  elnöke 
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Záradék: 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2011. (II. …) 
közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat ../2011. (..…) 
határozatával jóváhagyta.  
 
Szekszárd, 2011. …..….. hónap … nap. 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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3. számú melléklet 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

Mely létrejött egyrészt a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Megyei Kisebbségi Önkormányzat), képviseli: Sárközi János József, a 
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat ( a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között  a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 27. 
§ (1)-(2) bekezdései és az 59. § (3)-(4) bekezdései figyelembevételével az 
önkormányzatok együttműködése tárgyában. 

 
1.A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzatok autonómiájának 

tiszteletben tartása mellett elő kívánja segíteni a területi kisebbségi 
önkormányzatok közügyekben való aktív részvételét, a hatékony működés 
feltételeinek biztosítását. 

2.A Megyei Önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve igény esetén 
biztosítja a Megyei Kisebbségi Önkormányzat számára, hogy a testület ülésének, 
vagy a Megyei Kisebbségi Önkormányzat rendezvényének megtartása céljából a 
Megyeháza (Szekszárd, Béla király tér 1.) nagytermét (kapcsolódó szolgáltatásait, 
hangosítás, hangfelvétel készítés) a jelenleg folyamatban lévő felújítás befejezését 
követően térítésmentesen igénybe veheti. 

3.A Megyei Kisebbségi Önkormányzat a Megyeháza nagytermének igénybevételére 
irányuló igényét írásban jelzi a Megyei Közgyűlés elnökének. 

4.A Megyei Önkormányzat biztosítja a Megyei Kisebbségi Önkormányzat számára, 
hogy bizottsága(ai), vagy testülete ülésének megtartása céljából a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatti épülete 106. 
számú tanácskozótermét térítésmentesen igénybe veheti. 

5.A Megyei Kisebbségi Önkormányzat a 2. és 4. pontban meghatározott helyiségeket 
alapfeladatai ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, a használt 
ingóságokat a jó gazda gondosságával használja. 

6.A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy az önkormányzat épületeiben 
folyó munkát nem zavarja, az épület rendjének megtartásáról gondoskodik.  

7.A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat feladatai ellátásához 
szükséges irodahelyiséget a Megyei Önkormányzat által bérelt helyiségben 
biztosítja. A feladatellátáshoz szükséges bútorokat, valamint 1 db számítógépet, 1 
db monitort, 1 db nyomtatót leltár alapján rendelkezésre bocsát, illetve a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat használatába ad.  

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

9.A Megyei Kisebbségi Önkormányzatot az irodahelyiséghez kapcsolódó fűtés, 
áramfogyasztás, víz- és szennyvízszolgáltatás, takarítási szolgáltatás 
térítésmentesen illeti meg, ezek a költségek a Megyei Önkormányzatot terhelik, e 
szolgáltatások ellenértékének kifizetését a Megyei Önkormányzat az érvényben 
lévő szerződések alapján teljesíti.  

 
10.Az irodahelyiségben telefonvonal és készülék áll rendelkezésre. A telefonhasználat 

díjából havi 20.000 Ft-ot a Bérbeadó szervezet a Megyei Önkormányzat felé 
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számláz, az esetlegesen e feletti összeget a Megyei Kisebbségi Önkormányzatnak 
saját költségvetési terhére fizeti.  

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

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

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

14.A Megyei Önkormányzat a testületi ülések előkésztésével kapcsolatos - ügyintézői 
feladatok ellátását, adminisztrációs feladatokat, papír, sokszorosítás, 
jegyzőkönyvek elkészítése - térítésmentesen, természetben biztosítja a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat számára. 

15.A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat feladatai ellátásához 
2011-ben 1.500.000 Ft támogatást biztosít, amit a kisebbségi önkormányzat 
megkötés nélkül, szabadon használhat fel. Ezen túlmenően a Megyei 
Önkormányzat biztosítja a bérelt ingatlannal összefüggő fenntartási költségeket.  

16.A Megyei Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak 
megfelelően biztosítja a Megyei Kisebbségi Önkormányzat számára mindazon 
jogok gyakorlását, amelyek a partnerségi együttműködés keretében a kisebbségi 
jogok érvényre juttatását elősegíthetik. 

17.A Megyei Önkormányzat és a Megyei Kisebbségi Önkormányzat kölcsönös és 
közös érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen megállapodásban 
foglaltakon túl keresse és fejlessze a két szervezet együttműködését. 

18.Jelen megállapodást felek határozott - a következő általános megyei kisebbségi 
önkormányzati választásokig terjedő - időtartamra kötik. 

19.A jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben a Ptk. és a Nekt. vonatkozó 
előírásai az irányadók. 

 
Szekszárd, 2011. ………. 
 
 
 dr. Puskás Imre   Sárközi János József 
 a Tolna Megyei Önkormányzat  a Tolna Megyei Cigány 
        Közgyűlésének elnöke  Kisebbségi Önkormányzat 
                                                                                                   elnöke 
 
Záradék: 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2011. (II.…) 
közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat ../2011. (..…) 
határozatával jóváhagyta.  
 
Szekszárd, 2011.  ………. hó … nap 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
 

239



2011. év április hó Tolna Megyei Közlöny XXI. évfolyam 1. szám 

4. számú melléklet 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 

Mely létrejött egyrészt a Tolna  Megyei  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat (a 
továbbiakban: Megyei Kisebbségi Önkormányzat), képviseli: Sárközi János József, a 
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 68. § (3) 
bekezdésében foglaltak végrehajtása tárgyában. 

 
1. A felek jelen megállapodásban rögzítik a Megyei Kisebbségi Önkormányzat a 

Tolna Megyei Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat gazdálkodási 
feladatait ellátó Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal  
- együttműködésének, feladat- és munkamegosztásának szabályait; 
- a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét; 
- a költségvetési gazdálkodással; 
- az adat- és információszolgáltatással; 
- a nyilvántartási kötelezettséggel; 
- a vagyon használatával összefüggő 
feladatokat, jogokat, kötelezettségeket és szabályokat. 

 
2. A megállapodásban foglaltak az alábbi jogszabályok előírásain alapulnak: 

- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Nekt.); 
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.); 
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.); 
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ámr.); 
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ászb.). 

 
3. A felek rögzítik, hogy a Megyei Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodására - a 

Nekt. tv. 60/C. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az államháztartás 
működési rendjére, illetőleg a költségvetés alapján gazdálkodó szervek 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének rendjére vonatkozó szabályok 
az irányadóak. 

 
4. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy a jogszabályokban foglalt, 

költségvetés elkészítési, beszámolási és egyéb adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése érdekében együttműködik a Megyei Önkormányzat főjegyzőjével és 
annak megbízottjával. 

 
5. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
 

A költségvetési koncepció elkészítése 
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6. A Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítését megelőzően, 

minden év október 31-ig a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke és a 
megyei főjegyző áttekinti a Megyei Kisebbségi Önkormányzat következő 
költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. A megyei főjegyző 
tájékoztatást ad az állami támogatás várható összegéről, a Megyei 
Önkormányzat kisebbségi önkormányzat számára várhatóan megítélhető 
támogatásról, a támogatás esetleges célhoz kötöttségéről. 

 
7. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kisebbségi önkormányzatoknak 

nyújtandó következő évi támogatásról minden évben október 31-ig határozatban 
dönt. 

 
8. A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és a Megyei Kisebbségi 

Önkormányzat Elnöke a következő költségvetési időszak támogatásáról október 
15-ig egyeztet, az egyeztetést bármely fél kezdeményezheti. 

 
9. A Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetéről a megyei 

főjegyző minden évben október 31-ig, helyi önkormányzati választás évében 
november 15-ig tájékoztatja a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnökét. 

 
10. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke az információk birtokában a 

kisebbségi önkormányzat elé terjeszti a következő költségvetési év 
keretszámait, költségvetésének koncepcióját, tervezetét saját döntése szerinti 
szerkezetben. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozatban dönt 
koncepciójának tervezetéről. 

 
11. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat legkésőbb november 20-ig, helyi 

önkormányzati választás évében december 5-ig határozatban véleményezi a 
Megyei Önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének kisebbségeket 
érintő részét. 

 
12. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét, 

illetve a Megyei Önkormányzat koncepciójáról alkotott véleményét tartalmazó 
határozatát a Megyei Közgyűlés elnöke a Megyei Önkormányzat koncepció 
tervezetéhez csatolja, illetve a Közgyűlés elé terjeszti. A Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése megtárgyalja - a kisebbségi önkormányzatok véleményét is 
tartalmazó - önkormányzati költségvetési koncepcióját. 

 
13. A Megyei Főjegyző a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepcióját annak 

elfogadását követő egy munkanapon belül a helyi kisebbségi önkormányzat 
Elnöke rendelkezésére bocsátja. 

 
Költségvetés elkészítése 

 
14. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési 

határozatban állapítja meg. 
 
15. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az Áht. 65. §-ában 

foglaltaknak megfelelően a Megyei Önkormányzat költségvetésébe a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján, elkülönítetten épül be, a Megyei 
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Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére 
vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.  

 
16. A Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési 

határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak 
megállapításáért és teljesítésért, illetve a felek egymás kötelezettségvállalásiért 
és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak. 

 
17. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetését az Áht. 69. § (3) 

bekezdésében foglaltak alapján, az Ámr. 37. § (1) bekezdése szerinti 
szerkezetben, a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kell 
elkészíteni.  

 
18. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat saját döntés költségvetési javaslatának 

elkészítéséről maga gondoskodik, kérése alapján a tervezetet a Megyei 
Főjegyző készíti el. 

 
19. A költségvetéssel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásával - Megyei Kisebbségi 

Önkormányzat elnökével - a Megyei Önkormányzat a megyei főjegyzőt és a 
Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály vezetőjét bízza meg. 

 
20. A jogszabályi előírások szerinti részletezettségű költségvetés elkészítése - a 

rendelkezésére bocsátott adatok felhasználásával - a Hivatal feladata. A Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a megállapodás 17. pontjában foglalt 
részletezettségű költségvetési tervezet elkészítéséhez szükséges adatokat 
olyan időpontban bocsátja a megyei főjegyző rendelkezésére, hogy a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetű költségvetés a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat testületi ülését megelőzően elkészíthető legyen.  

 
21. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy költségvetéséről szóló 

határozatát - a Hivatal által elkészített szerkezeti felépítésben - a Megyei 
Önkormányzat költségvetési rendeletének tárgyév február 15-ig történő 
Közgyűlés elé terjesztését megelőzően legkésőbb tárgyév február 10-ig 
meghozza. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 
határozatát annak elfogadását követő egy munkanapon belül a kisebbségi 
önkormányzat elnöke megküldi a megyei főjegyzőnek.  

 
22. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozattal jóváhagyott költségvetési 

előirányzatainak a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe történő 
beépítése a Hivatal feladata. 

 
23. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat véleményezi a Megyei Önkormányzat 

költségvetési rendeletének kisebbségekkel kapcsolatos rendelkezéseit. A 
megyei főjegyző a rendelettervezetet a Megyei Kisebbségi Önkormányzat 
részére a Megyei Önkormányzat bizottságainak történő kiküldéssel egyidejűleg 
juttatja el. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat a véleményét a költségvetési 
határozatával egyidejűleg írásban juttatja el a Megyei Főjegyzőnek.  

 
24. Az Áht. 72. §-ában foglalt - az elemi költségvetést tartalmazó adatszolgáltatás 

teljesítése - a Hivatal feladata, melyhez a Megyei Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke a Hivatal kérésére megadja a szükséges segítséget.  
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A költségvetés módosítása 
 
25. Felek tudomásul veszik, hogy az Áht. 74. § (3) bekezdése értelmében a Megyei 

Önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi 
önkormányzati előirányzatok kizárólag a Megyei Kisebbségi Önkormányzat 
határozata alapján módosíthatóak. 

 
26. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat ha jóváhagyott bevételi előirányzatán felül 

többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül 
átcsoportosítást hajt végre - ideértve a kisebbségi önkormányzat elnökére 
átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokat is - módosítja a 
költségvetéséről szóló határozatát. 

 
27. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy ha él az előirányzatok közötti 

átcsoportosítás átruházott hatáskörben történő engedélyezésével, azaz ezt a 
hatáskört átruházza, ennek megtörténtét követően a megyei főjegyzőt - a 
döntést tartalmazó határozat megküldésével - erről haladéktalanul tájékoztatja. 

 
28. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzat módosításai a megyei 

önkormányzat költségvetési rendelete bevételi és kiadási előirányzatain 
átvezetendőek.  

 
29. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosítását 

tartalmazó határozat-tervezetet úgy kell elkészíteni, hogy a költségvetéssel 
azonos szerkezetben a módosítások átvezethetőek legyenek. 

 
30. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosítását 

tartalmazó határozat-tervezetet és mellékleteit a Hivatal készíti elő, a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat elnökének javaslata alapján. 

 
31. A zárszámadási kötelezettség teljesítése érdekében a Megyei Kisebbségi 

Önkormányzat vállalja, hogy költségvetésének módosításáról utolsó alkalommal 
legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig hoz határozatot. A Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke a határozatot haladéktalanul átadja, vagy 
megküldi a megyei főjegyzőnek. 

 
32. Év közben a Megyei Önkormányzat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat 

költségvetés módosító határozatának kézhezvételét követően, negyedévente 
azon belül a legközelebbi soros közgyűlésén gondoskodik a módosítás saját 
költségvetési rendeletén történő átvezetéséről. 

 
33. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat előirányzatainak elkülönített 

nyilvántartásáról a Hivatal a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 
gondoskodik. 

 
Gazdálkodási feladatok 

 
34. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a számlavezető 

hitelintézet megválasztásáról az Ámr. 174. §-ában foglaltak értelmében a 
Megyei Önkormányzat dönt, a Megyei Kisebbségi Önkormányzat csak ennél a 
hitelintézetnél vezetheti számláját.  
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35. A Megyei Önkormányzat számlavezető hitelintézete az OTP és Kereskedelmi 
Bank Nyrt. 

 
36. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját a 

Megyei Önkormányzat helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával 
kapcsolatos pénzforgalom elszámolására kialakított, a Megyei Önkormányzat 
számlájának alcímű számláján nyitja meg. 

 
37. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat bankszámlája felett rendelkezésre jogosult 

személyekről írásban tájékozatja a megyei főjegyzőt. A megyei főjegyző és a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke együtt gondoskodik az aláírás 
bejelentő, aláírási címpéldány elkészítéséről és a számlavezető hitelintézethez 
történő eljuttatásáról. 

 
38. A Megyei Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának szabályait az Áht. és 

az Ámr. határozza meg. 
 
39. A bevételek és kiadások teljesítéséről, az előirányzatok változásáról a Hivatal 

elkülönített főkönyvi nyilvántartást és analitikus nyilvántartásokat vezet, a 
hatályos számviteli előírások betartásával. 

 
40. A kisebbségi önkormányzatokra vonatkozóan külön számviteli szabályzatok nem 

készülnek, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal szabályzataiban foglaltakat 
elszámolásaikra értelemszerűen alkalmazni kell, a kisebbségi önkormányzatokra 
vonatkozó speciális előírásokat a Hivatal számviteli szabályzatainak megfelelő 
részei, vagy külön fejezetei tartalmazzák. 

 
41. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaira, annak 

ellenjegyzésére, a bevételek és kiadások teljesítésének utalványozására és 
annak ellenjegyzésére, a szakmai teljesítés igazolására, az érvényesítésre az 
Ámr. 72. §-ában, valamint a 74-79. §-aiban foglalt rendelkezéseket kell 
értelemszerűen alkalmazni a következő pontokban foglaltak 
figyelembevételével. 

 
42. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai terhére kizárólag a Megyei 

Kisebbségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott 
megyei kisebbségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. 

 
43. A kötelezettségvállalás 100.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékben csak 

írásban történhet. 
 
44. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a megyei főjegyző, valamint az aljegyző 

jogosult. 
 
45. Kiadások teljesítésének elrendelésére, azaz utalványozásra, illetve a bevételek 

utalványozására kizárólag a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke és az 
általa írásban meghatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult. 

 
46. Az utalványozás ellenjegyzésére a megyei főjegyző, valamint az aljegyző 

jogosult. 
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47. A kötelezettségvállalás szabályait, a szakmai teljesítés igazolására jogosult 
személyeket, az érvényesítési feladatot ellátó pénzügyi végzettséggel 
rendelkező személyt a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke és a megyei 
főjegyző a Megyei Kisebbségi Önkormányzat Kötelezettségvállalási 
Szabályzatában rögzíti.  

 
48. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat kiadásait elsődlegesen átutalással teljesíti. 

A Hivatal az esetleges készpénzes kifizetésekre elkülönített Pénztárat kezel. 
 
49. A pénzkezelési szabályokat a Megyei Kisebbségi Önkormányzat Elnöke és a 

megyei főjegyző a Megyei Kisebbségi Önkormányzat Pénzkezelési 
Szabályzatában rögzíti.  

 
Beszámolók elkészítése, adatszolgáltatások rendje 

 
50. A  Hivatal a főkönyvi nyilvántartások alapján  elkészíti az időközi költségvetési- 

és mérlegjelentéseket, a féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló 
tervezetét, amit átad a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnökének. 

 
51. A féléves és éves beszámolót a Hivatal készíti el a Pénzügyminisztérium által 

meghatározott nyomtatványgarnitúrák felhasználásával. A Hivatal az 
adatszolgáltatási kötelezettséget a rá vonatkozó határidők betartásával köteles 
teljesíteni.  

 
52. A féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló alapján a Hivatal elkészíti a 

Megyei Kisebbségi Önkormányzat határozattervezetét. A határozattervezeteket 
a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnöke terjeszti a kisebbségi önkormányzat 
testülete elé. 

 
53. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy  

- az éves beszámoló tervezetet, legkésőbb tárgyévet követő év április 10-ig, 
- a féléves beszámolóról szóló tájékoztatót legkésőbb szeptember 15-ig, 
- a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékozatót a költségvetési 
koncepcióval egyidejűleg 

úgy fogadja el, hogy a Megyei Önkormányzat az Áht. 79. és 82. §-aiban, 
valamint az Ámr.-ben foglalt határidőknek eleget tudjon tenni.  

 
54. A Hivatal a bevételek és kiadások alakulásáról kérés alapján tájékoztatást ad. 
 

A tulajdonnal, a vagyon használatával kapcsolatos szabályok 
 
55. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat használatába adott Megyei Önkormányzat 

tulajdonát képező vagyont, illetve a Megyei Kisebbségi Önkormányzat tulajdonát 
képező vagyont a Hivatal tartja nyilván. 

 
56. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja a használatába adott vagyon 

megőrzését, gondos gazda módjával történő kezelését. 
 
57. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat használatába adott ingatlan és ingó vagyon 

használatba adása leltár alapján történhet. 
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58. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy minden év december 31-ig 
gondoskodik a használatába adott vagyontárgyak, illetve a tulajdonát képező 
vagyontárgyak felleltározásáról, oly módon, hogy a Hivatal leltározással 
megbízott dolgozóival együttműködve - egyeztetett időpontban - a Megyei 
Kisebbségi Önkormányzat által kijelölt személy közreműködik a mennyiségi 
leltárorozás végrehajtásában. A felvett leltárt a kijelölt közreműködő személy, a 
leltározási bizottság tagjaival együtt írja alá. 

 
59. A Megyei Kisebbségi Önkormányzat pénzkészletének, esetleges 

követeléseinek, kötelezettségeinek leltározását és leltári kimutatását a Hivatal 
készíti el. 

 
Egyéb feladatok 

 
60. Megyei Önkormányzat vállalja, hogy kérés esetén segíti a Megyei Kisebbségi 

Önkormányzatot feladatai ellátásában. A Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 
elnökei, tagjai a megyei főjegyzőtől, vagy a megyei főjegyző által megbízott, 
kijelölt személytől kérhetik munkájuk segítését.  

 
61. A Megyei Önkormányzat Hivatala végzi a Megyei Kisebbségi Önkormányzat 

üléseinek előkészítését, a postázási feladatokat, a sokszorosítási feladatokat, 
igény esetén bizottságok és a testület üléseinek lebonyolítását. A Hivatal 
gondoskodik a Megyei Kisebbségi Önkormányzat és bizottságai határozatainak 
nyilvántartásáról és megőrzéséről. Az ülések előkészítésével és 
megszervezésével kapcsolatos felsorolt kiadások a Megyei Önkormányzatot 
terhelik. 

 
62. A felek megállapodnak abban, hogy minden, a megállapodásban nem érintett 

kérdést a jogszabályi előírások betartásával, illetve egyeztetéssel rendeznek. 
 
63. Jelen megállapodást felek határozott, a következő általános megyei kisebbségi 

önkormányzati választásokig terjedő időszakra kötik. 
 
64. A jelen megállapodás módosítását bármelyik fél a másik félhez írásban 

megküldött javaslattal kezdeményezheti. A módosításról a felek egyeztetnek, 
majd az egyeztetett javaslatot a Megyei Kisebbségi Önkormányzat testülete, 
illetve a Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé terjesztik úgy, hogy az legkésőbb 
tárgyév január 15-ig elfogadásra kerüljön.  

 
A megállapodás, illetve annak módosítása a Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a 
Megyei Kisebbségi Önkormányzat testülete jóváhagyását követően léphet életbe.  
 
 
Szekszárd, 2011. ……….  Szekszárd, 2011. ………. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre  Sárközi János József 
 a Tolna Megyei Önkormányzat  a Tolna Megyei Cigány 
 Közgyűlésének elnöke  Kisebbségi Önkormányzat 
 elnöke 
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Záradék: 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2011. (II. …) 
közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat ../2011. (…..) 
határozatával jóváhagyta.  
 
Szekszárd, 2011. ………. hónap … nap. 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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a határozat melléklete

Cím Intézmény 2010.XII.31-i 2011. évi 2011. évi 2011. évi 2011.XII.31-i 2010/2011 2011/2012
szám neve enged.záró létsz. vált. kv.-i létsz. kv.-i létsz. enged.záró enged. enged.

létszám időpontja keret keret létszám ped.létsz. ped.létsz.
csökkentés emelés (tanév ny.) (tanév ny.)

fő hó,nap fő fő fő fő fő
101. Egységes Gyógypedagógiai M.I. 163,50

Létszámcsökkentés 2011.03.16 -5,00 158,50 83        83         
102. Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 26,25

Létszámcsökkentés 2011.03.16 -2,00 24,25 22        20         
103. Sztárai M. Gimnázium Tolna 30,25

Üres álláshely megszüntetés 2011.03.01 -2,00
28,25 20        20         

104. Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk 54,50
Álláshely megszüntetés 2011.06.15 -3,00

51,50 35        33         
105. Szent László Szakképző Iskola 528,00

Üres álláshely megszüntetés 2011.03.01 -20,00
Létszámcsökkentés 2011.03.16 -13,00 495,00 388,5   357,5    

106. Balassa János Kórház 1 780,00 1 780,00

107. Gyermekvédelmi Igazgatóság 207,50
Üres álláshely megszüntetés 2011.03.16 -3,00
Létszámcsökkentés 2011.03.16 -3,00
Létszámcsökkentés 2011.03.19 -1,00
Létszámcsökkentés 2011.05.01 -1,00
Létszámcsökkentés 2011.06.16 -1,00
Létszámcsökkentés 2011.12.01 -1,00 197,50 63        63         

108. Integrált Szociális Intézmény 582,00
Üres álláshely megszüntetés 2011.02.28 -9,00
Létszámcsökkentés 2011.03.16 -15,00 558,00
MT hatálya alá tart.  fogl. 20,00 20,00
MT hat. alá tart. gondozottak 70,00 70,00

109. Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. 32,75
Létszámcsökkentés 2011.03.16 -3,00 29,75

110.1.a. Wosinsky M. M. Múzeum Szd. 44,00
Üres álláshely megszüntetése 2011.03.01 -1,00
Létszámcsökkentés 2011.03.16 -3,00 40,00
autópálya nyomv. régészeti feltárás 30,00 2011.03.01 -15,00 15,00
határozott időre  

110.2.a Általános Művelődési Központ 11,00
Létszámcsökkentés 2011.03.01 -1,00 10,00 7          6           

111. Megyei Levéltár Szd. 20,00
Létszámcsökkentés 2011.03.01 -1,00 19,00

112. Magyarországi Német Színház 34,00
Üres álláshely megszüntetése 2011.03.01 -2,00 32,00
Összesen: 3 633,75 -105,00 0,00 3 528,75 618,5   582,5    
T.M. Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői állásh. 52,00
üres álláshely megszüntetése 2011.01.01 -1,75
létszámcsökkentés 2011.03.16 -3,00 47,25
Projektmenedzser szervezetek (MT hat.) 4,00 4,00
határozott időre 
MT hatálya alá tartozók 11,00
üres álláshely megszüntetése 2011.01.01 -2,00 9,00
Önkormányzat összesen: 3 700,75 -111,75 0,00 3 589,00 618,5   582,5    

 A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2011. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete
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A Tolna Megyei Közgyűlés 27/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának melléklete
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A Tolna Megyei Közgyűlés  
28/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Mészöly Miklós író hagyatékának kezeléséről 

 
mely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13.) képviseli: dr. Puskás Imre elnök (a továbbiakban: Megyei 
Önkormányzat), 
 
másrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester (továbbiakban: Városi 
Önkormányzat) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
Mészöly Miklós író özvegye, Polcz Alaine és a Városi Önkormányzat között létrejött 
ajándékozási szerződés értelmében a Városi Önkormányzat tulajdonát képezik a 
hivatkozott ajándékozási szerződés 1/A. és 1/B. mellékleteiben felsorolt hagyatéki 
tárgyak. 
 
1. Mészöly Miklós író özvegye, Polcz Alaine és a Városi Önkormányzat között 

létrejött ajándékozási szerződés értelmében a Városi Önkormányzat tulajdonát 
képezik a hivatkozott ajándékozási szerződés 1/A. és 1/B. mellékleteiben felsorolt 
hagyatéki tárgyak. 

 
2. A Városi Önkormányzat a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott hagyatéki 

tárgyak elhelyezése érdekében megvásárolta a Szekszárd, Babits utca 15. szám 
alatti ingatlant. (továbbiakban: Ingatlan) 
A szerződő felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat az Ingatlant saját 
költségén felújította és a felújított ingatlant ingyenes használatra a Megyei 
Önkormányzat Wosinsky Mór Megyei Múzeumának (továbbiakban: Múzeum) 
átadja.  

 
3. A Megyei Önkormányzat, illetve a Múzeum az ingatlant kizárólag a 2. pontban 

meghatározott célra hasznosíthatja. 
 
4. Jelen szerződés 1. pontjában megjelölt hagyatéki tárgyakat a Városi 

Önkormányzat – a Múzeummal kötendő letéti szerződésben foglalt feltételekkel 
és időtartamra – őrzés és kezelés céljából átadja a Múzeumnak. 

 
5. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy jelen megállapodás és a Városi 

Önkormányzat, valamint a Múzeum között létrejött letéti szerződés alapján a 
Múzeum feladatának bővítésével gondoskodik a Mészöly-hagyaték 
feldolgozásával és bemutatásával, valamint a használatba adott ingatlan 
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Múzeum ezen feladatot a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 49. §-ának (1) bekezdése alapján látja el. 

 
6. Múzeum vállalja, hogy az Ingatlant rendeltetésének és jelen szerződésben 

foglaltaknak megfelelően használja. Múzeum felelős minden olyan kárért, mely a 
rendeltetés- vagy szerződésellenes használat következménye. Múzeum köteles 
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bármely, az ingatlannal kapcsolatban felmerülő váratlan eseményről a Városi 
Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni. 

 
7. Városi Önkormányzat szavatol azért, hogy Ingatlan alkalmas a rendeltetés- és 

szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy az Ingatlan tekintetében 
harmadik személynek semminemű olyan joga nem áll fenn, mely Múzeumot a 
használatban korlátozza vagy megakadályozza. 

 
8. Szerződő felek rögzítik, hogy az Ingatlant semminemű közüzemi díj, közteher 

tartozás és egyéb díjhátralék nem terheli. 
 
9. Múzeum jelen szerződés tárgya feletti használat jogát kizárólag a Városi 

Önkormányzat írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább. 
 
10. Jelen szerződés 1. pontjában megjelölt hagyatéki tárgyakkal és az Ingatlannal 

kapcsolatban – a letéti szerződésben és jelen együttműködési megállapodásban 
rögzített feladatok ellátása során – a bevétellel csökkentett felmerült kiadások 
fedezetét a Szerződő Felek egyenlő arányban biztosítják. 

 
11. Jelen szerződés 2011. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig szóló, 

határozott időre jött létre. 
 
12. Felek a 14. pontban megállapított határozott idő letelte előtt legalább 60 nappal 

egyeztető tárgyalást kezdeményeznek és folytatnak le jelen megállapodás 
meghosszabbítása tárgyában. 

 
13. Bármely fél jogosult a megállapodást a másik fél előzetes írásbeli értesítésével 

azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél jelen megállapodásból származó 
bármely kötelezettségét megszegi. 

 
14. A felmondás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 

8 nappal felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat 
egyeztetni, amelyről jegyzőkönyv készül. Az egyeztetés sikertelensége esetén a 
szerződés a 13. pontban meghatározott módon felmondható, illetve a vitás 
kérdés a bíróság elé terjeszthető. 

 
15. Felek jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos 

jogvitáikat a Szekszárdi Városi Bíróság illetékességi körébe utalják. 
 
16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 

irányadók. 
 
Szerződő Felek jelen szerződést – annak elolvasása és együttes értelmezése után – 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
Szekszárd, 2011. ………… 
 
       .……………………………………                      ………………….…..…………        
 Szekszárd Megyei Jogú     Tolna Megyei Önkormányzat 
           Város Önkormányzata               dr. Puskás Imre 
                 Horváth István                        elnök 
                   Polgármester 
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1 1/2011. (I. 21.) önk.rend.1. számú melléklete
(17/1999. (XI. 29.) önk.rend. 1. sz. melléklete) 

Ssz. Helyiség Helyrajzi Művelési ág, funkció Ingatlanhasználó Megjegyzés
szám ha m2

1. Szekszárd 1937 ipari szakközépisk. 1 3265 Szent L. Szakképző I.
2. Alsótengelic 0405 szociális otthon 4 4863 Integrált Szoc.Int. műemlék
3. Belecska 060/2 szociális otthon 4 839 Integrált Szoc.Int.
4. Szekszárd 4039/11 iskola 364 Levéltár
5. Szekszárd   4039/12 iskola, raktár 3243 Levéltár
6. Szekszárd 3927 óvoda 1842 EGYMI 355/1848 tul. hányad.
7. Bölcske 0316/2 szociális otthon 6 5553 Integrált Szoc.Int.
8. Dunaföldvár 3555 szociális otthon 8866 Integrált Szoc.Int.
9. Értény 048 szociális otthon 9 1271 Hegyhát Integrált Szoc.

10. Fadd 1704/1 gyermekotthon 4039 W. M. Megyei Múzeum
11. Fadd 1704/2 gyermekotthon 3903 Gyermekvédelmi Ig.
12. Fadd 1704/4 út 691 Gyermekvédelmi Ig.
13. Fadd 486 gyermekotthon 2335 Gyermekvédelmi Ig.
14. Fadd 236/3 gyermekotthon 728 Gyermekvédelmi Ig.
15. Szekszárd 1535 levéltári raktár 715 Levéltár
16. Szekszárd 2703 irodaház 5150 Hivatal
17. Szekszárd 1820/1 megyeháza 8569 Hivatal műemlék
18. Szekszárd 16/2 gyermekotthon 5201 Gyermekvédelmi Ig.
19. Szekszárd 1896/5 irodaház 1031 Hivatal MÁK h.jog.,1221/3067
20. Szekszárd 3973 tűzoltólaktanya 4496 Hiv.-Tüzoltópar. ingyenes haszn. jog
21. Bátaszék 716/76 szociális otthon 5623 Integrált Szoc.Int.
22. Iregszemcse 200 ált. isk. és diákotth. 8 6061 EGYMI védett terület
23. Szekszárd 4727/6 véradó állomás 2346 Kórház ingyenes haszn. jog
24. Szekszárd 4727/7 kórház 12 9913 Kórház
25. Szekszárd 4709/1 kórházi kazánház 2 4684 Kórház
26. Szekszárd 1876/6 kórház 8043 Kórház műemlék
27. Szekszárd 68/10 kórház, szoc. otthon 2 2068 Kórház
28. Szekszárd 68/11 terápiás foglalk. 1 8285 Kórház
29. Pincehely 1445/1 kórház 3 6966 Kórház
30. Szekszárd 1858 könyvtár 757 Könyvtár
31. Szekszárd 1859/1 Mattioni ház 535 Könyvtár
32. Szekszárd 4887/7/A/31 fiókkönyvtár 59 Könyvtár társasház
33. Máza 1940 szociális otthon 2863 Integrált Szoc.Int.
34. Gyönk 796/2 szociális otthon 3770 Hegyhát Integrált Szoc.
35. Gyönk 797 szociális otthon 2640 Hegyhát Integrált Szoc.
36. Gyönk 800/4 szociális otthon 8 890 Hegyhát Integrált Szoc.
37. Szekszárd 2707 múzeum 1356 Múzeum műemlék
38. Szekszárd 1499 Babits Emlékház 969 Múzeum műemlék 
39. Szekszárd 1846/A színház 973 Német Színház társasház
40. Pálfa 572 szociális otthon 2 8647 Integrált Szoc.Int.
41. Regöly 0153/1 szociális otthon 3 3645 Integrált Szoc.Int.
42. Regöly 116/1 rehab. intézet 1481 Integrált Szoc.Int.
43. Sárpilis 38/2 szociális otthon 5772 Integrált Szoc.Int.
44. Gyönk 114 kollégium 7002 Tolnai L. Gimnázium
45. Gyönk 386 gimnázium 2200 Tolnai L. Gimnázium
46. Gyönk 387/1 gimnázium 485 Tolnai L. Gimnázium
47. Gyönk 387/2 gimnázium 249 Tolnai L. Gimnázium
48. Gyönk 388 gimnázium 1350 Tolnai L. Gimnázium
49. Szekszárd 4000/2 középiskola 7723 Szent L. Szakképző I.
50. Zomba 0130 ált. isk. és diákotth. 4 1297 EGYMI
51. Zomba 0132 árok 1872 EGYMI
52. Szekszárd 18/21 fogy. otthon, volt acsi 2 5460 Integrált Szoc.Int.

A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyona

Terület

a.) Forgalomképtelen vagyon
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Beírt szöveg
A Tolna Megyei Közgyűlés 1/2011. (I. 21.) önkormányzati rendeletének melléklete



2 1/2011. (I. 21.) önk.rend.1. számú melléklete
(17/1999. (XI. 29.) önk.rend. 1. sz. melléklete) 

Ssz. Helyiség Helyrajzi Művelési ág, funkció Ingatlanhasználó Megjegyzés
szám ha m2

Terület

53. Bonyhád 029/9 szociális otthon 1 7469 Integrált Szoc.Int.
54. Kéty 195 lakóotthon 913 Gyermekvédelmi Ig.
55. Szekszárd 51 út 3481 Kórház
56. Hőgyész 21 közút 369 Gyermekvédelmi Ig.
57. Hőgyész 6/5 gyermekotthon 6622 Gyermekvédelmi Ig.
58. Szekszárd 4039/1 saját használatú út 2798 Hivatal 40/10000 tul. hányad
59. Szekszárd 4039/15 saját használatő út 1 1904 Hivatal 40/10000 tul. hányad
60. Szekszárd 4039/22 saját használatú út 167 Hivatal 40/10000 tul. hányad
61. Szekszárd 4039/26 saját használatú út 1152 Hivatal 40/10000 tul. hányad
62. Szekszárd 4039/28 saját használatú út 409 Hivatal 40/10000 tul. hányad
63. Szekszárd 4039/31 saját használatú út 712 Hivatal 40/10000 tul. hányad
64. Kapospula 195 gyermekotthon 1417 Gyermekvédelmi Ig.
65. Iregszemcse 292 gyermekotthon 811 Gyermekvédelmi Ig.
66. Tamási 496/27 gyermekotthon 775 Gyermekvédelmi Ig.
67. Szedres 383/2 gyermekotthon 1838 Gyermekvédelmi Ig.
68. Szekszárd    1543 szakszolgálat 577 EGYMI
69. Szekszárd 4443 középiskola, koll. 1 784 Szent L. Szakképző I.
70. Gyönk 113 könyvtár, klub, koll. 965 Tolnai L. Gimnázium
71. Sárszentlőrinc 243 lakóotthon 2513 Gyermekvédelmi Ig.
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3 1/2011. (I. 21.) önk.rend.1. számú melléklete
(17/1999. (XI. 29.) önk.rend. 1. sz. melléklete) 

Ssz. Helyiség Helyrajzi Művelési ág, funkció Ingatlanhasználó Megjegyzés
szám ha m2

Terület

1. Szekszárd 16/4 udvar 410 Gyermekvédelmi Ig.
2. Szekszárd 1919/14/A/10 irodaház 786 Hivatal-Közlek. F. társasház
3. Szekszárd 2359 irodaház 924 Hivatal-Közlek. F.
4. Szekszárd 3971 kert-udvar 1334 Hivatal-Tűzoltóság
5. Szekszárd 1919/10 Augusz-ház 730 Hivatal műemlék,168/746 t.rész
6. Szekszárd 4039/62 transzformátor ház 171 Hivatal 40/10000 tul. hányad
7. Hőgyész 974/9/A /3 szolgálati lakás 68 Gyermekvédelmi Ig. társasház
8. Pincehely 1445/2 raktár 6330 Kórház Áll.Eü.Készl.Int.ingy.h. jog
9. Szekszárd 68/14 földterület 2494 Kórház

10. Szekszárd 68/12 földterület 1 5773 Kórház
11. Szekszárd 68/13 földterület 501 Kórház
12. Szekszárd 01639/4 épület, major 10 6694 Kórház
13. Szekszárd 01631 gazdasági terület 1 8418 Kórház
14. Szekszárd 0104/3 szántó 21 9363 Kórház
15. Szekszárd 096/14 szántó 45 8457 Kórház
16. Szekszárd 01637 szántó 19 5489 Kórház
17. Szekszárd 01627/5 szántó 28 742 Kórház
18. Szekszárd 818/12/A/1 szolgálati lakás 57 Kórház társasház
19. Pincehely 1128 szakorvosi rend. 1852 Kórház
20. Pincehely 1117 beépítetlen terület 1047 Kórház
21. Gyönk 109 szolgálati lakás 1703 Hegyhát Integrált Szoc.
22. Pálfa 076/7 szennyvíz kez., út 2841 Integrált Szoc.Int.
23. Sárpilis 19 szolgálati lakás 855 Integrált Szoc.Int. 60/939 tulajdoni hányad
24. Sárpilis 41/1 szolgálati lakás 858 Integrált Szoc.Int.
25. Gyönk 790/8 szolgálati lakás 1206 Tolnai L. Gimnázium
26. Értény 047/2 vízmű 745 Hegyhát Integrált Szoc.
27. Iregszemcse 433 beépítetlen terület 881 EGYMI
28. Szekszárd 1859/2 irodaház 168 Hivatal
29. Szekszárd 4039/20 telephely raktár) 3292 Múzeum
30. Szekszárd 4039/69 telephely (raktár) 1352 Múzeum

b.) Korlátozottan forgalomképes vagyon
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A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézményben fizetendő intézményi térítési díjak  2011.  2/2011. (I.21.) önk. rend. melléklete

Egy ellátottra jutó 
önköltség havi 

összege Ft

Egy ellátottra jutó 
normatív állami 

támogatás összege 
Ft/hó

Önköltség és állami 
normatíva 

különbözete Ft/hó

Az Szt. 115. § (10) 
bek. szerint javasolt 

intézményi térítési díj 
havi összege Ft

Az Szt. 115. § (10) 
bek. szerint javasolt 

intézményi térítési díj 
napi összege Ft

Dunaföldvári Idősek Otthona
átlagos ápolási szükséglet 146 195 52 971 93 224 86 000 2 867

demens betegek 149 388 59 220 90 168 86 000 2 867
Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék

átlagos ápolási szükséglet 149 570 52 971 96 599 90 000 3 000
demens betegek 153 202 59 220 93 982 90 000 3 000

emelt szintű férőhelyek 153 437 25 779 127 658 102 000 3 400
Sárpilisi Idősek Otthona

átlagos ápolási szükséglet 141 040 52 971 88 069 84 000 2 800
demens betegek 145 420 59 220 86 200 84 000 2 800

Palánki Idősek Otthona
átlagos ápolási szükséglet 140 003 52 971 87 032 86 000 2 867

demens betegek 145 550 59 220 86 330 86 000 2 867
Szent András Otthon, Bölcske 135 400 59 220 76 180 75 000 2 500
Mechwart András Otthon, Belecska 158 469 59 220 99 249 60 000 2 000
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád

fogyatékos részleg 153 660 59 220 94 440 78 000 2 600
pszichiátriai beteg részleg 154 734 59 220 95 514 78 000 2 600

Hétszínvilág Otthon, Szekszárd
ápoló, gondozó egység 222 453 59 220 163 233 60 000 2 000

rehabilitációs egység 161 701 59 220 102 481 60 000 2 000
Tölgyfa Otthon, Pálfa 175 480 59 220 116 260 60 000 2 000
Margaréta Otthon, Regöly

Rehabilitációs intézmény 128 921 59 220 69 701 60 000 2 000
Rehabilitációs célú lakóotthon 88 620 59 220 29 400 29 400 980

Csilla Otthon, Alsótengelic
Szenvedélybetegek otthona 154 040 59 220 94 820 60 000 2 000

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 154 040 59 220 94 820 57 000 1 900
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A Tolna Megyei Közgyűlés 
3/2011. (I. 21.) önkormányzati rendeletének mellékletei 

 
 
 

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

A Közgyűlés tagjainak névsora  
 
1. dr. Égi Csaba 
2. Frankné dr. Kovács Szilvia 
3. Kapitány Zsolt 
4. Kerecsényi Márton 
5. Krauss Péter 
6. László Ferenc 
7. Márkus György 
8. dr. Pálos Miklós 
9. Porga Ferenc 
10. dr. Puskás Imre 
11. dr. Sümegi Zoltán 
12. Széles András 
13. Takács László 
14. Takács Zoltán 
15. Tóth Endre Géza 
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2. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A Megyei Önkormányzat önként vállalt közfeladatainak jegyzéke 
 
 
1.) Támogatja a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, a társas életre 

szervezőződő közösségek tevékenységét, a lakosság életmódjának javítását 
szolgáló célok megvalósítását, 

 
2.) Támogatja a művészeti intézményeket, a lakosság művészeti kezdeményezéseit, 

önszerveződését, a művészi alkotó munka feltételeit, 
 
3.) Közreműködik a megye szellemi életének serkentésében és a tudomány 

támogatásában, 
 
4.) Biztosítja a megye települési önkormányzatainak sajátos, a térség helyzetéből adódó 

érdekeinek megjelenítését, képviseletét és érvényre juttatását, 
 
5.) Szakmai, szervezési támogatással segíti a hátrányos helyzetű térségek gondjainak 

megoldását, 
 
6.) A területi folyamatok felismerése és előrelátása alapján a települési önkormányza-

toknak rendszeres információcserét biztosít, igényeik szerint módszertani segítséget 
nyújt, szaktanácsadást lát el, 

 
7.) Részt vesz önkormányzati társulásokban. Összegyűjti a helyi igényeket és ennek 

alapján vállalja új társulások szervezését a települési önkormányzatokkal, 
 
8.) Segíti a településközi, a kistérségi és a megyék közötti együttműködést, 

kapcsolattartást, 
 
9.) Közreműködik a térségi fejlesztési programok, koncepciók javaslatok kidolgozásá-

ban, elősegíti a megye infrastrukturális elmaradottságának fokozatos felszámolását, 
az erre irányuló tevékenységet, 

 
10.)Biztosítja a megye gazdasági szereplőinek a tájékoztatását. Együttműködési 
formák kidolgozásával elősegíti a térségi gazdasági fejlesztési programok 
megvalósítását, 
 
11.)Területi információ birtokában tulajdonosként, vállalkozóként részt vesz gazdasági 

folyamatokban. Vállalkozási tevékenységet végez gazdasági társaságokban való 
részvétel útján, ingatlanhasznosítás révén, gazdálkodó szervezet létesítésével,  a 
Közgyűlés által esetenként - a jogszabály keretei között - meghatározott egyéb 
módon, 

 
12.)Támogatja a szociális gondok, a foglalkoztatási problémák mérséklésére irányuló 

kezdeményezéseket, 
 
13.) A települési önkormányzatok tevékenységét - igény szerint - koordinációval, 

tanácsadással segíti, 

256



2011. év április hó Tolna Megyei Közlöny XXI. évfolyam 1. szám 

 
14.)A kisebbséget érintő feladatokban szervező, segítő tevékenységet végez, 
 
15.) Kapcsolatot tart és együttműködik a megyében lévő egyházi és karitatív 

szervezetekkel, a fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteivel, 
 
16.) Fenntartja és működteti a Német Színházat, valamint ellátja a beilleszkedési 

zavarokkal küzdő tanulók általános iskolai oktatását, 
 
17.) Pénzügyi támogatással elősegíti a megye sportéletének működését, 
 
18.) A Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottságban történő részvétel 
útján a bűnmegelőzésben érintett megyei szervezetekkel és intézményekkel 
folyamatosan együttműködik.  
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3. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 
 

A közgyűlési előterjesztések előkészítésének és a határozatok 
végrehajtásának rendjéről 

 
I. 
 

Az előterjesztések tartalmi követelményei 
 
1.) Az előterjesztés címét, előadóját, az anyagot előzetesen megtárgyaló 

bizottság(ok) megnevezését - az egyéb döntést igénylő ügyek kivételével - a 
munkaterv határozza meg. 

 
2.) A Közgyűlés elé kerülő előterjesztés általában két részből áll: 

a.) a tárgy és a helyzetelemzés ismertetéséből, a döntési javaslat indokolásából, 
esetleg az ehhez csatolt mellékletekből, 

b.) a határozati (döntési) javaslatból. 
3.) Az előterjesztés első részének tartalma: 

a.) Foglalkozott-e a testület korábban az adott tárgykörrel, s ha igen, mikor, 
milyen határozatot hozott, hogyan történt meg annak végrehajtása. 

b.) Utalni kell az előterjesztés tárgyára vonatkozó legfontosabb jogszabályokra. 
c.) Értékelni és elemezni kell a tárggyal kapcsolatos - és a döntés szempontjából 

jelentős - tényeket, következményeket, összefüggéseket, mérlegelve a 
döntés várható társadalmi, gazdasági és politikai hatását is. 

d.) Ki kell térni az előkészítés során végzett összehangoló munkára, a 
közreműködő szervek, személyek, (bizottság, szakértők) álláspontjának, 
esetleges eltérő véleményének ismertetésére. 

e.) A határozati javaslat indokolását, illetve esetleges mellőzését az előterjesztés 
első részébe kell foglalni. 

f.) Külön figyelmet kell fordítani a Közgyűlés által már elfogadott koncepciók, 
programok tervek megvalósulására. 

4.) Az előterjesztés második részének tartalma: 
 

a.) A döntési javaslatok logikusan épüljenek az előterjesztés első részének 
megállapításaira, azok alapján, azokkal összhangban szabják meg a 
feladatot. 

b.) Szabatosan, pontosan és tömören - az általánosság kerülésével - 
fogalmazzák meg az elérendő célt. 

c.) Eltérő tartalom esetén külön-külön pontokban kell meghatározni a 
feladatokat. 

d.) Ha indokolt, javasolni kell a korábbi testületi határozat(ok) módosítását, 
kiegészítését vagy visszavonását. 

 
 
e.) Az előterjesztés jellegétől függően - amikor különböző megoldási lehetőség is 

van - két vagy több változatban kell a határozati javaslatot kidolgozni. 
(Ilyenkor az előterjesztés első részben az egyes alternatívák előnyeit és 
hátrányait ismerni kell.) 

f.) Az alternatív javaslatokat egymástól világosan elkülönülve kell 
megfogalmazni. 
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g.) A határozati javaslat tartalmazza a végrehajtási határidőt és a végrehajtásért 
felelős személy(ek) megnevezését. 

h.) A végrehajtás határidejét naptári napban vagy - egy éven túli határidő 
meghatározásakor - "folyamatos" jelöléssel kell előírni.  

i.) Végrehajtásért felelős személyként az elnököt, alelnököt, bizottsági elnököt, 
főjegyzőt és az önkormányzati intézmény vezetőjét lehet megjelölni. Egyes 
határozati pontok végrehajtásáért más-más személy is megjelölhető 
felelősként. 

j.) Amennyiben az előterjesztést bizottság is megtárgyalta, a bizottság eltérő 
határozati javaslatát az előterjesztéshez mellékletben csatolni kell. 

5.) Szóbeli előterjesztés esetén az 1-4. pontban írt követelményekre figyelemmel 
kell lenni. 

II. 
Az előterjesztések alaki követelményei 

 
1.) Az előterjesztések – fő szabályként – írásban (a rendeletben rögzítettek szerint a 

KIR útján, illetőleg postai úton) kerülnek a Közgyűlés elé.  
2.) Az előterjesztés terjedelme - határozati javaslattal együtt, mellékletek nélkül - 

általában 8 oldalnál több nem lehet. Az előterjesztés terjedelmi korlátainak 
túllépéséhez a közgyűlés elnökének engedélye szükséges. 

3.) A 2.) pontban foglalt terjedelmi korlátok nem vonatkoznak: 
− önkormányzati rendeletekre, 
− a hosszabb távra szóló programokra, koncepciókra. 
 

4.) Az előterjesztéseket és mellékleteit tömören, lényegre törően kell megfogalmazni. 
A több számadatot, kimutatást tartalmazó részeket mellékletként kell az 
előterjesztéshez csatolni. A melléklet sorszámára az előterjesztésben utalni kell. 

5.) Az előterjesztés bevezetőjében fel kell tüntetni  
a.) az Igazgatási és Beruházási Osztály vezetőjével történt egyeztetés után, 

hogy a Közgyűlés hányas számú napirendi pontja.  
b.) az előterjesztés címét (ha munkatervi napirendről van szó, akkor a munkaterv 

szerint), 
c.) az előadót (előadókat) név és beosztás megjelölésével, 
d.) az előterjesztést előzetesen a Közgyűlés melyik bizottsága(i) tárgyalta meg. 

 
6.) Az előterjesztést A/4-es nagyságban, normálsoros gépeléssel (1-es 

sortávolsággal), a lap mindkét szélén 2-2 cm-es margó elhagyásával, a lap 
mindkét oldalának felhasználásával, átütés mentesen kell elkészíteni.  

 
7.) Az előterjesztések eredeti példányait a közgyűlési ülésre történő kiküldés előtt (a 

rendelet-tervezetek kivételével, melyeket a Közgyűlés elnöke és a főjegyző a 
rendelet elfogadása előtt aláírás helyett szignóz) az előadónak alá kell írni, 
bélyegzőlenyomatot nem kell alkalmazni. Kivételesen – az előadó aláírásában 
való akadályoztatása esetén – az előterjesztésen az aláírás s.k. jelzésű lehet.  

 
III. 

Az előterjesztések előkészítésének szabályai 
 
1.) Az előterjesztés előkészítéséért, az abban foglaltak megalapozottságáért, az 

előkészítés során az érdekelt személyekkel és szervekkel való egyeztetésekért a 
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napirend előadója és a Hivatal ágazatilag illetékes osztályának vezetője 
együttesen felelős. 

2.) Az előterjesztéseket - előzetes egyezetést követően - a bizottsági ülésekre 
kiküldést megelőzően be kell mutatni az előterjesztőnek szignálásra. 

3.) A főjegyző (akadályoztatása esetén az aljegyző) az előterjesztéseket 
véleményezi törvényességi szempontból, illetőleg vizsgálja a jelen mellékletben 
foglaltaknak való megfelelést. A főjegyző az előterjesztés hátoldalán rögzíti 
törvényességre vonatkozó észrevételét az alábbiak szerint: 
a.) az előterjesztés törvényes, 
b.) az előterjesztés nem törvényes, 
 

4.) Az előterjesztő az anyag törvényességét kifogásoló észrevétel esetén köteles az 
előterjesztést haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül átdolgozni és 
ismételten bemutatni.  

 
5.) A kézbesítési határidő lejártát követően leadott előterjesztések Közgyűlés elé 

viteléről a Közgyűlés elnöke dönt. Ilyen esetben a Hivatal ágazatilag illetékes 
osztályának vezetője felel azért, hogy az előterjesztés elektronikus formában az 
Igazgatási és Beruházási Osztály részére a Közgyűlés ülését megelőzően 
legalább 24 órával átadásra kerüljön.  

 
6.) A Közgyűlésen csak az elnök engedélyével és a főjegyző törvényességi 

ellenjegyzésével szabad előterjesztést kiosztani. 
 
7.) Az előterjesztést csak annak aláírását, illetőleg szignózását követően lehet a 

KIR-en, PDF formátumban megjeleníteni, illetőleg (postai úton történő kiküldés 
céljából) sokszorosítani. Az előterjesztés sokszorosításról, valamint az 
előterjesztésnek az Igazgatási és Beruházási Osztály részére (az 
előterjesztésnek a KIR-en való megjelenítése céljából) elektronikus formában 
történő átadásáról az ágazatilag illetékes osztály gondoskodik.  

 
IV. 

A határozatok végrehajtásának rendje 
 
1.) A közgyűlési határozatokat a felelősként megjelölt szerv vagy személy köteles 

végrehajtani.  
2.) A határozat tárgya szerint illetékes osztály vezetője közreműködik a testületi 

határozat végrehajtásában és a végrehajtás ellenőrzésében. 
3.) A határozatok végrehajtásáról azok határidejének lejártát követő testületi ülésen 

be kell számolni. Ha a lejárt határidő és a legközelebbi ülés között 15 napnál 
kevesebb idő áll rendelkezésre, a beszámoló a határidőt követő második ülésen 
esedékes. 

4.) A végrehajtásról szóló beszámoló összeállításáról a határozat tárgya szerint 
illetékes osztály vezetője gondoskodik. Bevezetőként utalni kell a határozat 
rendelkezésére, be kell számolni a végrehajtás eredményéről, módjáról. Ha a 
végrehajtásnak akadálya volt, ismertetni kell, hogy azt miért nem lehetett 
elhárítani, továbbá javaslatot kell tenni a határozat módosítására vagy 
kiegészítésére és  ha indokolt - a felelősségre vonásra is. A beszámolónak 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a testület a végrehajtást érdemben 
értékelhesse. A beszámolót a Közgyűlés 1. számú napirendi pontja keretében az 
elnök terjeszti a Közgyűlés elé. 
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5.) A határozatok naprakész vezetéséért a főjegyző a felelős. A határozatot - a 
jegyzőkönyv elkészítését követő 5 munkanapon belül - a főjegyző küldi meg a 
végrehajtásért felelősnek. 

V. 
Egyes előterjesztésekre vonatkozó külön szabályok 

 
1.) A közgyűlés bizottságának előterjesztése: 

a.) A bizottság által készített előterjesztés esetén az ügy tárgya szerint illetékes 
osztály vezetője (vagy az általa megbízott ügyintéző) felelős azért, hogy az 
előterjesztés az előírt határidőre, postázásra kész állapotban elkészüljön, 
továbbá elektronikus formában (a KIR-en történő megjelenítés céljából) az 
Igazgatási és Beruházási Osztály  részére átadásra kerüljön.  

b.) A bizottságok elnökei az I-IV. pontban foglaltakra tekintettel készítik el 
előterjesztéseiket. 

 
2.) Önkormányzati intézmény előterjesztése: 

a.) Az éves munkaterv közgyűlési elfogadását követően a főjegyző írásban 
értesíti az önkormányzati intézmény vezetőjét a közgyűlési beszámoltatás 
(tájékoztatás) témájáról (a napirend címéről) a közgyűlési és előzetes 
bizottsági tárgyalás időpontjáról, az előterjesztés leadásának határidejéről. 

b.) Az előterjesztések tartalmi és formai követelményeinek betartásáért, valamint 
az előterjesztés elektronikus formában (a KIR-en történő megjelenítés 
céljából) az Igazgatási és Beruházási  Osztály részére történő átadásáért az 
előterjesztő intézményi vezető és az ügy tárgya szerint illetékes osztály 
vezetője felelős.  

 
3.) Külső szerv előterjesztése: 

a.) Külső szerv előterjesztése esetén az I-IV. pontban foglaltakat kell 
értelemszerűen alkalmazni. 

b.) A külső szerv vezetőjét a V/2/a. pontban foglaltak szerint fel kell kérni az 
előterjesztés elkészítésére és az előterjesztés tartalmi és formai 
követelményeinek betartására, valamint az előterjesztésnek elektronikus 
formában (a KIR-en történő megjelenítés céljából) az Igazgatási és 
Beruházási  Osztály  részére történő átadására.  

4.) A közgyűlési bizottságok által megtárgyalásra kerülő előterjesztésekre jelen 
mellékletben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. 
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4. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés képviselő csoportjairól  
 

FIDESZ- KDNP frakció 
 
 
Vezetője: Széles András 
Tagjai: dr. Égi Csaba 

Kapitány Zsolt 
Kerecsényi Márton 
Márkus György 
dr. Pálos Miklós 
Porga Ferenc 
dr. Puskás Imre 
dr. Sümegi Zoltán 
Takács Zoltán 

 
 

Magyar Szocialista Párt Tolna Megyei Közgyűlési képviselő csoportja 
 
 
Vezetője: Frankné dr. Kovács Szilvia 
Helyettese: Takács László 
Tagja: Krauss Péter 
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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 
 
Alelnöke: dr. Sümegi Zoltán 
 
Tagjai: Takács Zoltán 

Széles András 
Tóth Endre Géza 
Frankné dr. Kovács Szilvia 

  
Külső: Rózsai Györgyné 

Kollár László 
dr. Kiss Albert 
dr. Papp Tamás 
Nagy László 

 

2.)  PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Széles András 
 
Alelnöke: Tóth Endre Géza 
 
Tagjai: dr. Sümegi Zoltán 

Takács Zoltán 
Porga Ferenc 
Takács László 

 
Külső: Bordács József 

dr. Hazdházy Árpád 
Csike György 
Dudás Andrea 
Horváth Zsolt 
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3.) HUMÁN  BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Kerecsényi Márton 
 
Alelnöke: Krauss Péter 
 
Tagjai: Porga Ferenc 

Márkus György 
dr. Égi Csaba 
László Ferenc 

  
Külső: dr. Szigety András 

dr. Barcza Zsolt 
Pécsi Gábor 
Bacs József 
dr. Vöröss Endréné 
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6. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 
 

Bizottságok feladatairól és a bizottságokra átruházott hatáskörökről 
 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
1.) A Közgyűlés hatásköréből átruházott hatásköre: gyakorolja az egyéb munkáltatói 

jogokat a Közgyűlés elnöke tekintetében (díjazás és költségtérítés megállapítás, 
kártérítési felelősség megállapítása kivételével), 

 
2.) Javaslatot készít a Közgyűlés számára a tisztségviselők javadalmazására, 
 
3.) Vizsgálja a Közgyűlés tagjainak mandátumát, 
 
4.) Lebonyolítja a Közgyűlés hatáskörébe tartozó választásokat, titkos szavazásokat, 

megállapítja azok eredményét és jelentést tesz a Közgyűlésnek, 
 
5.) A főjegyzővel közösen figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat 

hatályosulását, szükség szerint módosító indítványt terjeszt elő. Az SZMSZ és 
módosítása csak a bizottság véleményével együtt terjeszthető a Közgyűlés elé, 

 
6.) Véleményezi a Közgyűlés rendeleteit, koordinálja a Közgyűlés rendeletalkotó 

tevékenységét, 
 
7.) Ellenőrzi a Közgyűlés rendeleteinek, határozatainak végrehajtását,  
 
8.) Véleményezi a Közgyűlés hatáskörének átruházására vonatkozó előterjesztést,  
 
9.) Állást foglal jogi, ügyrendi kérdésekben, 
 
10.) Vizsgálja a Közgyűlés tisztségviselői, a Közgyűlés tagjai, valamint a bizottsági 

tagok összeférhetetlenségét és az összeférhetetlenségi bejelentéseket, 
 
11.) Nyilvántartja és ellenőrzi a Közgyűlés tisztségviselői és a Közgyűlés tagjai 

vagyonnyilatkozatait, 
 
12.) Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, annak eredményéről 

tájékoztatja a Közgyűlést, 
 
13.) Véleményezi a Közgyűlés Hivatalának szervezeti, működési rendjére vonatkozó 

javaslatot, 
 
14.) Előzetesen véleményezi a megyehatárt érintő területszervezési intézkedéseket, 
 
15.) Figyelemmel kíséri a megye területén a közrend, közbiztonság helyzetét, javaslatot 

tesz a javítására. 
 
16.) Véleményezi a települési önkormányzatokkal létrejövő együttműködési megállapo-

dásokat, társulási szerződéseket.  
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Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
1.) A Közgyűlés hatásköréből átruházott hatásköre:jóváhagyja - a Humán Bizottsággal 

közösen - a megyei önkormányzati idegenforgalmi feladatokat ellátó intézményi 
szervezeti egység munkatervét és az erről szóló beszámolót, 

 
2.) Véleményezi a költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelet-tervezeteket, 
 
3.) Véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámoló 

tervezeteit, 
 
4.) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását, a vagyon 

változását, vizsgálja a változásokat előidéző okokat, 
 
5.) Vizsgálja az Önkormányzat likviditását, az esetleges hitelkérelmek indokait és 

gazdasági megalapozottságát, 
 
6.) Ellenőrzi az Önkormányzati Hivatalnál a pénzkezelési szabályzat betartását, a 

bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesítését,  
 
7.) Figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények ellenőrzését, 
 
8.) Véleményezi az ellenőrzési tapasztalatokról szóló tájékoztatókat. 
 
9.) Javaslatot tesz az intézményi ellenőrzések kiemelt szempontjaira, 
 
10.) Vizsgálja az intézmények költségvetésének végrehajtását, javaslatot tesz 

költségvetésük, illetve - az illetékes szakmai bizottságokkal közösen - 
tevékenységük módosítására, 

 
11.) Felügyeli az önkormányzati vagyon hatékony működésének, megóvásának, 

fejlesztésének elősegítését szolgáló stratégiai koncepciók előkészítését, 
kidolgozását, 

 
12.) Ellenőrzi az önkormányzati vagyon fejlesztésére, állagmegóvására irányuló 

stratégiai döntések előkészítését, véleményezi a döntési alternatívákat,  
 
13.) Javaslatot tesz a fejlesztési tervek szükség szerinti aktualizálására, pénzügyi 

feltételektől függően a fejlesztések rangsorolására,  
 
14.) Véleményezi a fejlesztési, felújítási források elnyerésére irányuló pályázatokat, 

javaslatot tesz a pályázatok benyújtására,  
 
15.) Folyamatosan figyelemmel kíséri a felhalmozási kiadások alakulását, javaslatot 

tesz a költségvetési rendelet szükség szerinti módosítására a pénzügyi 
lehetőségek figyelembevételével, 

 
16.) Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a fejlesztések, felújítások megvalósítását,    
 
17.) Véleményezi a fejlesztési hitel-igénybevétel szükségességét, javaslatot tesz a hitel 

igénybevételére,  
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18.) Felügyeli, a vagyongazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendeletek, 

határozatok előkészítését, 
 
19.) Figyelemmel kíséri az Önkormányzati vagyon alakulását,  
 
20.) Kezdeményezi az önkormányzati vagyon hasznosítását, felügyeli a hasznosítási 

terv készítését, felülvizsgálja a tervet, aktívan részt vesz annak végrehajtásban,   
 
21.) Figyelemmel kíséri a tőkepiac tendenciáit, mely alapján befektetéseket 

kezdeményez, 
 
22.) Felügyeli, illetve ellenőrzi az Önkormányzat gazdasági társaságalakítási 

(átalakítási) kezdeményezéseit, gazdasági társaságba történő pénzbeli és apport 
befektetéseit, 

 
23.) Véleményezi ingatlan vásárlására, cseréjére, alapítvány létrehozására, 

alapítványhoz való csatlakozásra előkészített javaslatokat, a végrehajtást ellenőrzi,  
 
24.) Kezdeményezi és segíti a gazdasági kapcsolatok kialakítását, szélesítését, 
 
25.) Vizsgálja a megye gazdasági adottságait, lehetőségeit. Közreműködik a megyei 

jelentőségű fejlesztési programok, vállalkozások előkészítésében, figyelemmel 
kíséri ezek megvalósulását, 

 
26.) Véleményezi a költségvetési koncepciót, az éves költségvetési rendelet-tervezetet, 

a végrehajtásáról szóló fél éves és éves beszámoló tervezeteit. Javaslatot tesz 
koncepcionális kérdésekben, 

 
27.) Véleményezi a költségvetési rendelet módosítási tervezeteit, 
 
28.) Véleményezi a Közgyűlés tagjai, bizottságai, elnöke, a főjegyző pénzügyi 

kihatással járó előterjesztéseit,  
 
29.) Véleményezi az önkormányzati és intézményi költségvetési források terhére 

tervezett fejlesztési, felújítási javaslatokat, különös tekintettel azok pénzügyi 
kihatásaira,  

 
30.) Ellenőrzi és hitelesíti az önkormányzat törzsvagyon leltárát,  
 
31.) Javaslatot tesz - a szakmailag illetékes bizottságokkal közösen - a Közgyűlésnek 

önkormányzati költségvetési szerv alapítására, átszervezésére, megszüntetésére, 
 
32.) Véleményezi - az illetékes szakmai bizottságokkal együtt - az alapítványokhoz való 

csatlakozást, támogatásokra vonatkozó pót-előirányzati kérelmeket,  
 
33.) A települési önkormányzatok igényei szerint módszertani segítséget nyújt, 

szaktanácsadást, információt biztosít, 
 
34.) Közreműködik a megyei területfejlesztési, kistérségi fejlesztések előkészítésében, 

megvalósításában, 
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35.) Részt vesz ágazati fejlesztési koncepciók kidolgozásában és összehangolásában, 
 
36.) Közreműködik a vállalkozásbarát környezet megteremtésének elősegítésében, a 

vállalkozások, a gazdasági növekedés, a jövedelemteremtő képesség feltételeinek 
javításában, 

 
37.) Közreműködik - más szakmai bizottságokkal közösen - a Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése területfejlesztési feladatkörének ellátásában, 
 
38.) Érvényre juttatja a megye települési önkormányzatainak sajátos, a térség 

helyzetéből adódó érdekeit, megjeleníti, képviseli azokat, 
 
39.) Közreműködik a megyében a gazdasági adottságok feltárásának vizsgálatában, 

koncepciók, programok kidolgozásában, a megye infrastrukturális 
elmaradottságának felszámolásában, 

 
40.) Segíti a települési, kistérségi és megyék közötti együttműködést, kapcsolattartást, 
 
41.) Tevékenységi területét illetően főhatóságokkal és egyéb szervekkel 

együttműködést alakít ki, 
 
42.) Figyelemmel kíséri a települési önkormányzatok információjának biztosítása 

érdekében megyei, térségi agrárfórum szervezését, 
 
43.) Együttműködési formák kidolgozásával elősegíti a térség mezőgazdaságának 

fejlesztését, 
 
44.) Összehangolja a megyét, illetve több települési önkormányzatot érintő 

területfejlesztési és rendezési feladatokat, 
 
45.) Segíti a települési, kistérségi és megyék közötti együttműködést, kapcsolattartást, 
 
46.) Összehangolja az elmaradott és speciális térségekkel kapcsolatos feladatokat,  
 
47.) Vizsgálja az infrastruktúra, az ellátás és szolgáltatások megyei helyzetét, javaslatot 

dolgoz ki a területi különbségek mérséklésére, megszüntetésére, 
 
48.) Közreműködik a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tervek, 

koncepciók kidolgozásában, elemzi a megyében folyó természet- és környezetvé-
delmi tevékenységet, elősegíti a műemlékvédelmi feladatok ellátását, 

 
49.) Figyelemmel kíséri a regionális jellegű kommunális szolgáltatás helyzetét, és 

javaslatot készít a szolgáltatás fejlesztésére, 
 
50.) Gondoskodik területfejlesztésre, környezetvédelemre, idegenforgalomra, a 

területrendezésre és műemlékvédelemre elkülönített pénzeszközök 
felhasználására vonatkozó pályázat kiírásáról és értékeléséről, 

 
51.) Közreműködik a Megyei Önkormányzat működési területén a gazdasági 

adottságok, erőforrások feltárásának vizsgálatában, részt vesz az ezek 
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hasznosítását célzó programok, konkrét beruházások, fejlesztések, vállalkozások 
előkészítésében, létrehozásában, figyelemmel kíséri ezek megvalósulását, 

 
52.) Segíti az ár- és belvíz elleni védekezést, vízrendezési feladatok ellátását, 
 
53.) Elősegíti a megyei önkormányzati képviselők folyamatos tájékoztatását az uniós 

jogharmonizációs intézkedésekről,  
 
54.) Közreműködik a nemzetközi szervezetekben (Európai Régiók Gyűlése, Duna 

Menti Tartományok Munkaközössége, Európai Bortermelő Régiók Gyűlése) végzett 
tevékenység megyék közötti jobb összehangolásában, az érdekek hatékonyabb 
érvényesítésében, 

 
55.) Elősegíti a közigazgatás területén történő együttműködés erősítését Bautzen és 

Main Tauber járás, Aube megye, Alba megye, Szecsuán tartomány, Pozega 
Slavon megye, West Sussex tartomány bevonásával, 

 
56.) Közreműködik az uniós képzési és konferencia sorozat további kiterjesztésében, 

akkreditált képzések elindításában. 
 
57.) Gondoskodik a civil szervezetekkel kialakított kapcsolatok további mélyítésében, 
 
58.) Folyamatosan kapcsolatot tart – a Hivatal illetékes osztályán keresztül – az 

Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével, a szakminisztériumok 
illetékeseivel. 

 
59.) Figyelemmel kíséri: 
 

a.) A központi kormányzat felügyelete és koordinálása alapján az önkormányzati 
rendeletek jogharmonizációs célú átvilágítását,  

b.) A vállalkozást élénkítő megyei önkormányzati tevékenység területi hatását, 
 

c.) A Megyei Önkormányzat térségi, területfejlesztési tevékenységének 
megvalósulását, 
  

d.) A Megyei Önkormányzat és a települési önkormányzatok közötti információs 
kapcsolatok alakulását, 

 
e.) Elemzi a terület idegenforgalmának alakulását, 
 
f.) Gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról és bemutatásáról, 
 
g.) Segíti és koordinálja a Megyei Önkormányzat térségi, területfejlesztési 

tevékenységét, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű 
térségekre,  

 
h.) Részt vesz ágazati fejlesztési koncepciók kidolgozásában és 

összehangolásában,  
 
i.) Tevékenységi területét érintően együttműködést alakít ki a főhatóságokkal, 

egyéb szervekkel.  
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Humán Bizottság 

 
1.) A Közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök: 
 

a.) Javaslatot tesz valamely egyesített szociális intézmény, vagy időskorúak otthona 
módszertani feladatok ellátására való kijelölésére,  

 
b.) Jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények házirendjét 

és szakmai programját. Jóváhagyja a Balassa János Kórház házirendjét, 
 
c.) Dönt a kiemelkedő szociális munkát végzők elismeréséről, 
 
d.) Választási ciklusonként három alkalommal (évente egyszer, azon év 

kivételével, mikor az intézményi beszámolóra a Közgyűlés éves Munkaterve 
alapján a Közgyűlés előtt kerül sor) beszámoltatja az Integrált Szociális 
Intézmény igazgatóját és értékeli tevékenységét, 

 
e.) Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíj pályázatra 

beérkezett pályázatok elbírálásáról, 
 
f.) Jóváhagyja a Megyei Múzeum, a Megyei Könyvtár, és a Megyei Levéltár 

munkatervét és az erről szóló beszámolóját, 
 
g.) Jóváhagyja az általános művelődési központ kulturális intézetének munkatervét, 
 
h.) Jóváhagyja a közoktatási intézmények nevelési illetőleg pedagógiai 

(pedagógiai-művelődési) programját és házirendjét, 
 
i.) Engedélyezi a megyei fenntartású közoktatási intézményekben alkalmazott 

időkeretek felhasználását és jogszabályban meghatározott órakeretektől való 
eltérést, 

 
j.) Jóváhagyja a megyei fenntartású közoktatási intézmények beiskolázási tervét, 
 
k.) Gondoskodik a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék teljesítésének 

felülvizsgálatáról, szükség esetén javaslattal él a Közgyűlés felé, 
 
l.) Jóváhagyja a gyermekvédelmi intézmények házirendjét, 
 
m.) Pályázatot ír ki a megyei önkormányzati kijelölésű egyetemi és főiskolai 

kollégiumi férőhelyekre, 
 
n.) Jóváhagyja a megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi 

intézmények szakmai programját, ellenőrzi házirendjük és más belső 
szabályzataik jogszerűségét. A jogszabálysértés orvoslására vonatkozó 
felhívás eredménytelensége esetén a jogsértő házirendet vagy más belső 
szabályzatot megsemmisíti,  

 
o.) Választási ciklusonként három alkalommal (évente egyszer, azon év 

kivételével, mikor az intézményi beszámolóra a Közgyűlés éves Munkaterve 
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alapján a Közgyűlés előtt kerül sor) beszámoltatja a gyermekvédelmi 
intézmény igazgatóját, és értékeli tevékenységét.  

 
2.) Figyelemmel kíséri a Megyei Önkormányzat által fenntartott egészségügyi és 

szociális intézmények működését, szervezeti, strukturális fejlesztésükre javaslatot 
tesz, 

 
3.) Részt vesz az egészségügyi és szociális intézmények tevékenységének 

törvényességi, valamint szakmai ellenőrzésében, 
 
4.) Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos 

szociális intézményekben fizetendő térítési díj mértékére vonatkozóan, 
 
5.) Tájékozódik a hátrányos helyzetű lakossági csoportok életkörülményeiről, 

javaslataival segíti az e téren jelentkező feladatok megoldását, 
 
6.) Segíti a megye területén lévő a fogyatékosok érdekeit képviselő és támogató 

szervezetek működését, 
 
7.) Figyelemmel kíséri a megye kábítószer helyzetét és részt vesz a megelőzés és a 

gyógykezelés megszervezésében, 
 
8.) Segíti és támogatja a minőségbiztosítási rendszerek kialakítását az egészségügyi 

ellátásban, 
 
9.) Az egészségügy modernizációjában, a stratégia kialakításában aktívan részt vesz, 
 
10.) Figyelemmel kíséri a települési önkormányzatok feladatkörébe nem tartozó, az 

egész megyét érintő egészségügyi és szociális feladatokat, azokra vonatkozóan a 
megoldási javaslatokat kidolgozza, összehangolja, 

 
11.) Javaslatot tesz a Közgyűlésnek az érdekképviseleti fórumokba kijelölendő 

önkormányzati képviselők személyére, 
 
12.) Közreműködik az egészségügyi és szociális ágazatokra vonatkozó támogatásokra 

benyújtandó pályázatok, valamint az egyéb pályázatok előkészítésében, azokkal 
kapcsolatban véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, 

 
13.) Segíti a megye tudományos életének fejlesztését, az egészségügyi és szociális 

intézményekben dolgozók szakmai képzését és továbbképzését. Segítséget nyújt a 
megye orvos-, és szociális szakember megtartó erejének fokozásához, főként a 
magasan kvalifikált szakemberek megyében maradásához, 

 
14.) Kiemelten foglalkozik az iskolai egészségügy helyzetével, 
 
15.) Javaslatot tesz a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolására, 

véleményezi a megye szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, valamint a 
megye települései által elkészített koncepciókat, 

 
16.) Javaslatot tesz a Közgyűlés elnökének a szociális és egészségügyi feladatokra 

elkülönített pénzügyi keret felhasználására, 
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17.) Részt vesz a megye kulturális értékeinek védelmében, az alkotó művészet, a 

lakossági művelődés, a tudományos tevékenység támogatásában, a megye humán 
szellemi értékeinek gyarapításában, 

 
18.) Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei fenntartású közoktatási, 

közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények működését, 
közreműködik pénzügyi, gazdasági, törvényességi ellenőrzésükben, közreműködik 
ezen szakterületek fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, 

 
19.) Feltárja és egyezteti speciális és középfokú iskoláztatással kapcsolatos érdekeket, 

ezt figyelembe vevő közoktatási koncepciót készít, 
 
20.) Közreműködik a Megyei Közgyűlés és az egyházak, valamint a nemzetiségek 

közötti együttműködés fejlesztésében,  
 
21.) Javaslatot tesz a Közgyűlésnek az iskolaszékekben való önkormányzati 

képviseletre, 
 
22.) A megye nemzetközi kapcsolatait felhasználva felméri és támogatja az oktatás, a 

kultúra, valamint az idegen nyelvtanulás lehetőségeit, 
 
23.) Véleményezi a közoktatási intézmények minőségirányítási programjait, 
 
24.) Kapcsolatot tart a tolna megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal, 
 
25.) A megye kisebbségét érintő ügyekben javaslatot tesz, véleményt nyilvánít, 
 

  26.) Megtárgyalja ( a kisebbségi önkormányzat nyilatkozatának ismeretében ) a 
területi kisebbségi önkormányzat egyetértését, véleményét igénylő közgyűlési 
előterjesztéseket, 

 
27.) Megtárgyalja a megyei kisebbséget e minőségében érintő önkormányzati 

rendeletek tervezetét, 
 
28.) Véleményezi a területi kisebbségi önkormányzat megyei önkormányzattól 

történő feladat, - hatáskör átvételére irányuló kezdeményezését, 
 
29.) Elősegíti a területi kisebbségi önkormányzatok egymás közötti, valamint a 

megyei önkormányzattal való együttműködését, kapcsolattartását, 
 
30.) Együttműködik az illetékességi területén működő, testneveléssel és sporttal 

foglalkozó állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, különösen 
a nevelési-oktatási intézményekkel, 

 
31.) Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei fenntartású gyermekvédelmi 

intézmények működését, közreműködik pénzügyi, gazdasági, törvényességi 
ellenőrzésükben,  

 
32.) Közreműködik a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos megyei 

koncepció elkészítésében, 
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33.) Folyamatosan figyelemmel kíséri a Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 

működését, közreműködik az átadott feladatok ellátásának ellenőrzésében,  
 
34.) Figyelemmel kíséri a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Iroda tevékenységét, 
 
35.) Közreműködik több települést érintő körzeti jellegű ifjúságpolitikai szolgáltatások 

szervezésében, az önkormányzatok közötti koordinációban, 
 
36.) Közreműködik a megyei gyermek- és ifjúsági táboroztatás feltételeinek 

vizsgálatában és koordinálásában, 
 
37.) Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei sportfeladatok ellátásával megbízott 

Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége munkáját, és az önkormányzati 
támogatás rendeltetésszerű felhasználását, 

 
38.)Véleményezi a megyei sport rendezvény naptárakat, 
 
39.) Javaslatot tesz területén szakmai célú pénzügyi keretek felhasználásának módjára, 

és az esetleges igénylők pályázatait elbírálja, 
 
40.) Közreműködik a megye sportpolitikai, testnevelési, diák- és szabadidő sport 

fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, 
 
41.) A célkitűzéseivel összhangban támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó 

szervezeteket, 
 
42.) Részt vesz a nemzetközi testnevelési és sportkapcsolatokban. 
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7. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 
 

A Közgyűlés elnökének részletes feladat-, és hatásköri jegyzéke 
 
1.) A közgyűléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 
 

a.) Összehívja a Közgyűlést, vezeti annak munkáját, 
 
b.) Képviseli a Megyei Önkormányzatot, 
 
c.) Gondoskodik a megyei képviselők zavartalan munkája feltételeiről, 
 
d.) Gondoskodik a Közgyűlés választási ciklusra vonatkozó programjának 
elkészítéséről, annak alapján a szakmai programok és a Közgyűlés éves 
munkatervének előkészítéséről, 
 
e.) Beszámol a Közgyűlésnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, 
  
f.) Gondoskodik az önkormányzati munka nyilvánosságáról, a lakosság és a 
sajtó tájékoztatásáról, 
 
g.) Meghatározza - a munkamegosztás keretei között - az alelnökök feladatait.  

 
2.) A hivatallal kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 

 
a.) A Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja az 
önkormányzati hivatalt, 
 
b.) A főjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Közgyűlésnek a hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 
meghatározására, 
 
c.) A főjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal 
feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések 
előkészítésében és végrehajtásában, 
 
d.) A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
 
e.) A hivatal dolgozóival kapcsolatos főjegyzői munkáltatói jog gyakorlásával 
összefüggésben - külön elnöki rendelkezéssel meghatározott körben - 
egyetértési jogot gyakorol, 
 
f.) Ellenjegyzi a megyei önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek 
közvetlen közgyűlési előterjesztéseit, 
 
g.) A belső szervezeti egységek vezetői, a hivatal dolgozói részére vezetői, 
illetve munkaértekezletet tart, 
 
h.) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 
jogkörökben, 
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i.) Javaslatot tehet az önkormányzati hivatal belső ellenőrzési szempontjainak 
kialakításához.  

 
3.) Pénzügyi gazdálkodási feladat- és hatáskörei: 

 
a.) A Közgyűlés elé terjeszti a gazdasági program tervezetét, a költségvetési 
koncepciót, a költségvetési rendeletet, illetve az azt megalapozó egyéb 
rendeletek tervezetét, 
 
b.) Gondoskodik a Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról. 
 
c.) Tájékoztatja a Közgyűlést az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, 
költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről, 
 
d.) A Megyei Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más 
személyt is felhatalmazhat, 
 
e.) A Közgyűlés elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolót, 
 
f.) Szükség esetén a Közgyűlés elé terjeszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet tervezetét, 
 
g.) A megyei önkormányzati öröklés, illetve vagyonról történő lemondás esetén 
dönt az öröklés, illetve a vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén intézkedik 
annak átvételéről, 
 
h.) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, 
illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Megyei 
Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a 
Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.   

 
4.) A védelmi felkészítéssel és válságkezeléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei:  

 
a.) Vezeti és irányítja a Védelmi Bizottságot, biztosítja a működési feltételeit, 
 
b.) Irányítja a helyi védelmi bizottságok és a polgármesterek törvényekben és 
rendeletekben meghatározott védelmi igazgatással kapcsolatos feladatait, 
 
c.) Minősített időszakban egyszemélyben gyakorolja a Védelmi Bizottság 
hatáskörét. A Kormány által bevezetett intézkedések végrehajtásának területi 
követelményeit és feladatait illetékességi területén rendeletben állapítja meg, 
 
d.) Igénybevételi hatóságként dönt a területi közigazgatás, a honvédség, a 
rendvédelmi és centrális irányítású szervek részére szükséges 
szolgáltatásokról, 
 
e.) Polgári védelmi ügyekben másodfokú jogkört gyakorol, 
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f.) Felelős teljesítő és követelménytámasztó szervként részt vesz a 
nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai 
végrehajtásában, 
 
g.) Halasztást nem tűrő esetben illetékességi területén megállapítja a 
nukleáris veszélyhelyzet fennállását, 
 
h.) Irányítja és szervezi a polgári védelmi feladatok végrehajtását. Elrendeli a 
Belügyminiszter intézkedése alapján – vagy halasztást nem tűrő esetben 
annak utólagos tájékoztatásával – a polgári védelmi szervezetek 
alkalmazását, 
 
i.) Részt vesz a Befogadó Nemzeti Támogatás területi feladatainak 
végrehajtásában, 
 
j.) Elrendeli és megszünteti a Védelmi Bizottság árvíz- és belvízvédekezéssel 
kapcsolatos operatív működését, 
 
k.) Ellátja az árvíz- és belvízvédekezés, valamint a helyi vízkár elhárítás 
államigazgatási feladat- és hatáskörét, a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint, 
 
l.) Törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján a kormányrendeletben 
előírt esetekben honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben 
részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és 
végrehajtásában. Ezen feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés nem 
utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül, 
 
m.) Felelős a Védelmi Bizottság törvényekben, rendeletekben meghatározott 
feladatai végrehajtásáért (a részletes feladat- és hatáskört a Védelmi 
Bizottság Ügyrendje tartalmazza). 

 
5.) Átruházott személyzeti hatáskörök: 

 
g. Megyei önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények vezetői 
állására pályázatok kiírása (a Magyarországi Német Színház kivételével), 
 
h. A pályázatot elbíráló ideiglenes bizottság létrehozása (a gyermekvédelmi 

és szociális intézmények, valamint a Magyarországi Német Színház  
kivételével).  

 
6.) Átruházott költségvetési hatáskörök: 

  
a.) A költségvetés átmenetileg szabad pénzeszközeinek pénzintézeti lekötése, 

 
b.) A költségvetési rendeletben évente meghatározott összeghatárig 

likviditáshitel felvétele, 
 
c.) A költségvetési rendeletben évente meghatározott összeghatárig az általános 

tartalék felhasználása, 
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d.) A költségvetési rendeletben évente meghatározott feltételekkel a céltartalék 
átcsoportosítása, illetve rendelkezés cél szerinti felhasználásáról, 

 
e.)  A költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás, a 

mindenkori költségvetési rendeletben foglalt feltételekkel, 
 
f.) Feladathoz kapcsolódó támogatás átvétele államháztartás alrendszereitől, 
gazdasági szervezetektől, lakosságtól, külföldről, 
 
g.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése mellett a megyei 
intézményeknél kimutatott behajthatatlan követelések törlése, 
 
h.) 100 E Ft értékhatárig az önkormányzati vagy intézményi követelésekről való 
lemondás, ezen értékhatár felett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
egyetértésével, 
 
i.) Az Önkormányzati Hivatal költségvetési rendeletben meghatározott igazgatási 
kiadásainak jóváhagyott előirányzaton belüli felhasználása, a kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítás, fejlesztések, felújítások mértékének és 
ütemezésének meghatározása, 
 
j.) A jogszabályokon és központi döntéseken alapuló - külön mérlegelést nem 
igénylő - támogatás illetve személyi juttatás előirányzat növelés végrehajtása.  

 
7. ) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos átruházott hatáskörök: 

 
a.) Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott értékhatárok közötti 
intézményi beruházások, felújítások engedélyezése, 
 
b.) Az értékesítésre kijelölt 5 millió Ft értékhatár alatti ingatlanok értékesítése, a 
Pénzügyi és  Gazdasági Bizottság egyetértésével, 
 
c.) A Megyei Önkormányzati beruházások okmányainak jóváhagyása, 
 
d.) Intézményi ingatlan vagyon bérbeadással történő hasznosítása esetén, 

egyetértési jogot gyakorol, 
 
e.) A szolgálati lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződések megkötése, a 

bérlő kijelölése, a kijelölt bérlőn és családtagjain kívüli személy befogadásának 
engedélyezése, 

 
f.) A közösségi értékhatárt el nem érő közbeszerzések esetében gyakorolja 

az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit. 
 

8. )Intézményekkel kapcsolatos átruházott hatáskörök: 
  

a.) Ajánlást, javaslatot tehet az ellenőrzési tervek elkészítéséhez. Javaslatot 
tehet az éves ellenőrzési tervben nem szereplő, soron kívüli ellenőrzési 
feladat végrehajtására. Az ellenőrzési tevékenység végrehajtását 
véleményezheti, 
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b.) Célvizsgálat elrendelése, 
 
c.) Az intézmények szervezeti-működési szabályzatainak jóváhagyása (a 
Magyarországi Német Színház kivételével),  
 
d.) Engedélyezi a megyén kívül lakó személyek szociális intézményben történő 
elhelyezését, 
 
e.) Dönt a szociális intézményekben fizetendő személyi térítési díjakkal 
kapcsolatos fellebbezések tárgyában, 
 
f.) A szociális intézményben elhelyezetteknél a jogszabályi feltételek megléte 
esetén engedélyezi az ingyenes ellátást, 
 
g.) Jóváhagyja a közoktatási intézmény minőségirányítási programját. 
 
h.) A gyermekvédelmi szakellátások igénybevételénél (indokolt esetben) 

engedélyezheti a megyén kívül lakó gyermekek elhelyezését. 
 
9.) Egyéb feladat- és hatáskörei:  

 
a.) Ha a Megyei Közgyűlés tagja, a Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozója, 
vagy a Megyei Közgyűlés, illetve a Hivatal nyugdíjasa meghal, őt a Közgyűlés 
elnöke -  a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
elnöke véleményének kikérése mellett - a Megyei Önkormányzat saját halottjává 
nyilváníthatja és az előbbiek szerint rendelkezik a helyi szokásoknak megfelelő 
kegyeleti juttatásokról (díszsírhely, temetés, emlékfogadás költségei, stb.), 
 
b.) Megyei önkormányzati intézmény megszüntetésével, átszervezésével, 
feladatának megváltozatásával, nevének megállapításával, költségvetésének 
meghatározásával és módosításával összefüggő közgyűlési döntés előtt a 
tervezett intézkedést az intézmény dolgozói közösségével és a szolgáltatást 
igénybevevő képviselőivel megvitatja, 
 
c.) A megyei jogú város polgármesterével felváltva vezeti az egyeztető 
bizottságot annak működési rendje szerint. 
 
d.) Szervezi a Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait. 
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8. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 
 

A főjegyző részletes feladat-, és hatásköri jegyzéke 
 
 
1.) A közgyűléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 

 
a.) Elősegíti a közgyűlési tagok munkáját, 
 
b.) Előkészíti a Közgyűlés és bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, a közgyűlés 
üléseit, 
 
c.) Döntésre előkészíti a Közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozó ügyeket, dönt 
azokban az ügyekben, amelyet a közgyűlés elnöke ad át, 
 
d.) Tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlésen, a Közgyűlés bizottságainak 
ülésén, 
 
e.) Jelzést tesz a Közgyűlésnek, a bizottságoknak, a Közgyűlés elnökének, ha 
döntésüknél jogszabálysértést észlel, 
 
f.) Gondoskodik a Közgyűlés rendeleteinek, határozatainak végrehajtásáról, 
szervezi a végrehajtás ellenőrzését, 
 
g.) Irányítja a Közgyűlés és a megyei önkormányzati bizottságok szervezési és 
ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat.  

 
2.) A bizottságokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 
 

a.) Biztosítja a bizottságok működéséhez szükséges tárgyi és ügyviteli feltételeket, 
 
b.) Megvizsgálja a bizottságok által kezdeményezett javaslatokat, tájékoztatást ad 
az elintézés lehetőségéről, 
 
c.) Személyesen, vagy megbízottja útján részt vesz a bizottságok ülésein, 
törvényességi kérdésekben felvilágosítást nyújt.  
 

3.) A hivatallal kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 
 
a.) Összehangolja és szervezi a hivatal munkáját, 
 
b.) Hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
 
c.) Gyakorolja az ellenjegyzés jogát mindazon esetekben, amikor a Közgyűlés 
elnöke a kizárólagos kötelezettségvállaló, 
 
d.) Képviseli a hivatalt, 
 
e.) Szervezi a hivatal dolgozóinak továbbképzését, 
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f.) Irányítja és koordinálja a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos 
feladatok ellátását, 
 
g.) Gondoskodik a hivatal belső ellenőrzéséről (a Megyei Közgyűlés által 
jóváhagyott Belső Ellenőrzési Szabályzat szerint).  

 
4.) Pénzügyi, gazdálkodási feladat- és hatáskörei: 
 

a.) Előkészíti a Megyei Önkormányzat gazdasági programtervezeteit, 
költségvetéséről szóló koncepcióit, a költségvetési rendelet, illetve az ahhoz 
kapcsolódó, azt megalapozó rendeletek tervezését, 
 
b.) A Megyei Önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a 
központi költségvetés számára, 
 
c.) Kialakítja a saját, valamint intézményi, számviteli rendjét a költségvetési 
szervekre vonatkozó előírások alapján,  
 
d.) Az államháztartás igényeinek megfelelően információt szolgáltat, 
 
e.) Ellátja a Megyei Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek 
gazdálkodásának felügyeleti jellegű ellenőrzését, valamint az önkormányzat 
hivatalának belső ellenőrzését, 
 
f.) A költségvetési rendeletnek megfelelően gondoskodik a költségvetési szervek 
pénzellátásáról, 
 
g.) Elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 
(zárszámadást), ennek keretében elszámol a normatív költségvetési 
hozzájárulásokkal, 
 
h.) Szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetét.  
 

5.) Intézményekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 
 

a.) A megyei önkormányzati intézmények működése törvényességének biztosítása 
keretében vizsgálja a hozott döntések, intézkedések jogszerűségét, 
 
b.) Elbírálja az óvodai felvételekkel, a tanulói jogviszony keletkezésével, illetőleg 
megszűnésével, a tanulói jogviszony tartama alatt a tanulók egyéb ügyeivel 
kapcsolatos eljárásokban hozott döntések, továbbá a tanulók fegyelmi ügyeiben 
hozott határozatok ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket, 
 
c.) Ellátja a közoktatási intézmények elnevezésével, továbbá vezetőjének 
megbízásával kapcsolatos előkészítő feladatokat, 
 
d.) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 
közreműködik az érettségi vizsgák előkészítésében, megtartásában, 
 
e.) Dönt II. fokon a megyei önkormányzati általános, illetőleg középfokú iskolai 
diákotthonba, kollégiumba való felvételről,  
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f.) Dönt II. fokon a megyei önkormányzati középiskolákba való felvételről, 
 
g.) Rendkívüli szünet elrendelését kezdeményezi az oktatási miniszternél, ha 
rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás, vagy más elháríthatatlan ok miatt a 
megye területén a nevelési-oktatási intézmények működtetése nem lehetséges, 
 
h.) Közreműködik a közoktatási információs rendszer működtetésében, 
 
i.) Közreműködik az óvodákban, iskolákban, kollégiumokban folyó pedagógiai 
tevékenységgel összefüggő mérési, értékelési feladatok szervezésében, 
 
j.) Tájékoztatja a nemzeti erőforrás minisztert, illetve a szakirány szerint illetékes 
minisztert közoktatási intézmény létesítéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről, 
 
k.) Ellátja a nevelési, oktatási intézmények működése törvényességének 
biztosításával kapcsolatos feladatokat, 
 
l.) Elrendeli és ellenőrzi a bentlakásos szociális intézmények szakmai vizsgálatait 
és intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről, 
 
m.) Irányítja és szervezi a megyei önkormányzat intézményei tekintetében az 
államháztartási információk körébe tartozó adatszolgáltatási, közzétételi 
kötelezettséggel összefüggő feladatok ellátását.  

 
6.) Egyéb feladat- és hatáskörei: 
 

a.) Rendszeres tájékoztatást ad a Közgyűlés elnökének, a Közgyűlésnek, a 
bizottságoknak a Megyei Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, 
 
b.) Részt vesz a Megyei Önkormányzatot érintő térségi fejlesztési programok 
megalapozásában, véleményezésében, koordinálja a programok végrehajtásának 
helyi feladatait, információt szolgáltat azok megvalósításáról, 
 
c.) Ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat Közlönyének kiadásával kapcsolatos 
teendőket, 
 
d.) Részt vesz a Védelmi Bizottság munkájában, 
 
e.) Lebonyolítja - külön törvény alapján - az országgyűlési képviselői, az 
önkormányzati képviselői és a kisebbségi önkormányzati képviselői választásokat, 

 
f.) Részt vesz a területi kisebbségi önkormányzat testületének, bizottságainak 

ülésein, törvényességi kérdésekben felvilágosítást nyújt, 
 
g.) Irányítja a területi kisebbségi önkormányzatok szervezési és ügyviteli 

tevékenységével kapcsolatos feladatokat, 
 
h.) Gondoskodik a területi kisebbségi önkormányzat testületi és bizottsági 

üléseiről készült jegyzőkönyvek Tolna Megyei Kormányhivatal részére történő 
megküldéséről, 
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i.) Ellátja a hivatal bevonásával a Társulás a Magyarországi Német Színházért 

Társulási Tanácsának ügyviteli teendőit, gondoskodik a Társulási Tanács 
üléséről készített jegyzőkönyvek Tolna Megyei Kormányhivatalnak történő 
megküldéséről. 
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9. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

 
A Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, valamint a 

nemzetközi kapcsolatok rendje 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetközi kapcsolatok rendjének 
általános szabályait a következőkben határozza meg.  
 
1.) A Megyei Önkormányzat külügyi koncepcióját a Közgyűlés elnöke terjeszti a 

Közgyűlés elé.  
 
2.) A koncepcióhoz illeszkedő új együttműködés kialakítására a Közgyűlés elnöke 

tesz javaslatot a Közgyűlésnek.  A javaslat kötelező tartalmi elemei:  
 
a.) partner/ek/ bemutatása, a kapcsolat létrejöttének körülményei, 
b.) a tervezett együttműködés jellege, időtartama, 
c.) a kapcsolattartás módszere, formái,  
d.) a várható előnyök felvázolása.  

 
3.) Az együttműködési megállapodást a Közgyűlés felhatalmazása alapján a 

Közgyűlés elnöke a főjegyző ellenjegyzésével írja alá.  
 
4.) Különös tekintettel az érvényben lévő megállapodásokra és a Megyei 

Önkormányzat nemzetközi szervezetekben való részvételére, évente külügyi 
tervet kell készíteni. 
A külügyi terv tartalmára a Közgyűlés elnöke, alelnökei, a bizottságok, valamint 
a Megyei Önkormányzat Hivatalára vonatkozóan a főjegyző tehet javaslatot. A 
javaslatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala összegzi és  a Közgyűlés elnöke 
terjeszti jóváhagyásra minden évben a Közgyűlés elé. 

5.) A külügyi terven alapuló kiküldetések elrendeléséről a Közgyűlés elnöke dönt. 
  
6.) A terven felüli program (kiutazás, fogadás, stb.) esetében a Közgyűlés elnöke az 

érintett bizottságok egyetértésével - az éves költségvetésben erre a célra 
elkülönített összeg erejéig - soron kívül dönt. 

 
7.) A külföldi kiküldetésben részt vett személyek (csoportos kiutazás esetén a csoport 

vezetője) a megbízás teljesítéséről, a tapasztalatokról a visszaérkezést követő 2 
héten belül utijelentést kötelesek készíteni. Az utijelentésben értékelni kell a 
tárgyalások tartalmát, meg kell jelölni az ebből adódó feladatokat, valamint a 
további kapcsolatokra vonatkozó elképzeléseket.      

 
8.) Az utijelentések alapján a Közgyűlés elnöke évenként - a következő évi külügyi 

terv előterjesztésével egyidejűleg - összegző értékelést ad a Közgyűlésnek.  
 
9.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hivatalos nemzetközi kapcsolatot tart 

fenn: 
 a.) Main-Tauber-Kreis-el, (Németország) 
 b.) Bautzen megyével, (Németország) 
 c.) Alba megyével, (Románia) 
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 d.) Szecsuan tartománnyal, (Kínai Népköztársaság) 
 e.) West Sussex tartománnyal, (Anglia) 
 f.) Aube megyével (Franciaország) 
 g.) Pozega-Slavon megyével (Horvátország)  
 
10.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi nemzetközi szervezeteknek 

tagja: 
a.) Európai Régiók Gyűlése, 
b.) Dunamenti Tartományok Munkaközössége, 
c.) Európai Bortermelő Régiók Gyűlése. 

 
11.) A Tolna Megyei Önkormányzat tagja az EU-Jövőrégió Együttműködésnek. 
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10. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 
címjegyzéke  

 
1. Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára 
 7101 Szekszárd, Béla király tér 1. Pf.: 33. 
 
2. Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára 
 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51. Pf.: 257. 
 
3. Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 26. Pf.: 44. 
 
4. Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja 
 (Közművelődési Szolgáltató Intézet, Diáksport Iroda és Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság) 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 Telephelye:  
 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
 7100 Szekszárd, Garay tér 9. 
 
5. Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzata Német Színháza 
7100 Szekszárd, Garay tér 4. Pf.:304. 

 
6. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma  

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 
 
 Tagintézmények: 
 
 Vendéglátó Szakképző Tagintézmény 
 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7. 
 
 Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény 
 7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10. 
 
 Általános Iskolai Tagintézmény 
 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 22. Pf.:350. 
 
 Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény 
 7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12. 
 
 Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény 
 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51-53. 
 
 Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény 
 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18. 
 
 Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 
 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. 
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7. Tolna Megyei Önkormányzat Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és 

Kéttannyelvű Gimnáziuma és Kollégiuma 
 7064 Gyönk, Rákóczi u. 555. Pf.: 13. 

 
8. Tolna Megyei Önkormányzat Sztárai Mihály Gimnáziuma  
 7130 Tolna, Bajcsy Zs. u. 73. 
  
9. Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézménye 
7100 Szekszárd, Bartina utca 21. 
 
Tagintézmények: 
 
Göllesz Viktor Tagintézmény 
7095 Iregszemcse,  Bartók Béla u. 10. 
 
Berkes János Tagintézmény 
7173 Zomba-Paradicsompuszta 
 
Speciális Óvodai Tagintézmény 
7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1-3. 
 
Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató 
7100 Szekszárd, Bartina utca 21. 
 
Nevelési Tanácsadó 
7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 

 
10. Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 

7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. 

11.  Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 
7100 Szekszárd, Széchenyi utca 48-52. 

 
12. Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye 

7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. 
  

Telephelyek: 
 

 Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon 
 7150 Bonyhád, Schweitzertanya 51. Pf.: 35. 
 
 Csilla von Boeselager Otthon 
 7053 Tengelic, Alsótengelic 14. 
 
 Szent András Otthon 
 7025 Bölcske, Andráspuszta 1. 
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 Dunaföldvári Idősek Otthona 
 7020 Dunaföldvár, Paksi u. 70. 
 
 Margaréta Otthon 
 7193 Regöly, Majsapuszta 
 
 Lakóotthon 
 7193 Regöly, Rákóczi u. 46. 
 
 Mechwart András Otthon 
 7061 Belecska, Petőfi telep 2. 
 
 Palánki Idősek Otthona 
 7100 Szekszárd, Palánki u. 2. Pf.:431. 
  
 Sárpilisi Idősek Otthona 
 7145 Sárpilis, Béke tér 2. 
 
 Szivárvány Idősek Otthona 
 7140 Bátaszék, Bezerédj utca 13. Pf.:3. 
 
 Tölgyfa Otthon 
 7042 Pálfa, Alkotmány utca 20. 
 
13. Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza 
 7101 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7. Pf.: 85 
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                                                                  Melléklet a 6/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díj
Megnevezés ÁFA nélküli, 100%-os

napi összege
Ft

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény:
Speciális Óvodai Tagintézmény 276
Göllesz Viktor Általános Iskolai Tagintézmény 512
Berkes János Általános Iskolai Tagintézmény 472

Általános iskola menza (ebéd) 191

Középiskolai menza (ebéd)
Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 292
Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk 300
Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 312

Középiskolai kollégium
Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 572
Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk 588
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Beírt szöveg
             A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2011. (I. 21.) önkormányzati rendeletének melléklete
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