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Szám: 261-1/2012. 
 
 

TOLNA        MEGYEI 
        

KÖZLÖNY 
 

TARTALOM 
 
 

I.  
SZEMÉLYI RÉSZ 

 
 
20/2012. (IV. 26.) határozat A Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási 

Tanácsba, illetve annak Tolna Megyei Területi 
Albizottságába képviselő delegálásáról. 

 
21/2012. (IV. 26.) határozat Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásával 

kapcsolatos döntések meghozataláról. 
 
31/2012. (VI. 29.) határozat Tag delegálásáról a Megyei Fejlesztési és Képzési 

Bizottságba. 
 
32/2012. (VI. 29.) határozat A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába 
tag delegálásáról. 

 
33/2012. (VI. 29.) határozat A Konvergencia Regionális Programok Monitoring 

Bizottságába, az INTERREG Nemzeti Bizottságba, 
valamint a Dél-Dunántúli Regionális Monitoring 
Albizottságba tagok és póttagok delegálásáról. 

 
 

II.  
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 
 
 
5/2012. (IV. 26.) rendelet  A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének végrehajtásáról. 
 
6/2012. (VI. 29.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
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7/2012. (VI. 29.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 

III.  
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 
 
 
17/2012. (IV. 26.) határozat A lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
18/2012. (IV. 26.) határozat Tolna megye 2011. évi közbiztonsági és 

közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolóról. 

 
19/2012. (IV. 26.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatának elfogadásáról. 
 
22/2012. (IV. 26.) határozat Az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei 

fenntartású intézmények felügyeleti és belső 
ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól. 

 
23/2012. (IV. 26.) határozat A 2012. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 
 
24/2012. (IV. 26.) határozat A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 

együttműködési megállapodások jóváhagyásáról. 
 
25/2012. (IV. 26.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi 

nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 
2012. évi nemzetközi teendőkről. 

 
26/2012. (IV. 26.) határozat A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi 

költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról. 
 
27/2012. (IV. 26.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat aktuális 

területfejlesztési feladatairól. 
 
28/2012. (IV. 26.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi 

összesített közbeszerzési tervének módosításáról. 
 
29/2012. (VI. 29.) határozat A lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
30/2012. (VI. 29.) határozat Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi 

Egyesületből történő kilépésről. 
 
34/2012. (VI. 29.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosításáról. 
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35/2012. (VI. 29.) határozat A Nagycsaládos Fiatalokért Alapítvány 

megszüntetéséhez való hozzájárulás tárgyában. 
 
36/2012. (VI. 29.) határozat A „Javaslat az alsó-dunai szakaszon kikötő TENT-T 

törzshálózatba sorolására”. 
 
37/2012. (VI. 29.) határozat A „Javaslat az alsó-dunai szakaszon kikötő TENT-T 

törzshálózatba sorolására”. 
 
38/2012. (VI. 29.) határozat Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2011. évi 

munkájáról szóló tájékoztatóról. 
 
39/2012. (VI. 29.) határozat A „Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai 

koordinációs rendszer kialakítása” tárgyú ÁROP 
pályázat előkészítéséről, a pályázat benyújtásáról. 

 
 

 
IV.  

KÖZLEMÉNYEK 
 
A Magyar Közlönyben – 2012. március 1. és 2012. július 15. között – kihirdetett 
egyes jogszabályokról. 
 
 

V.  
MELLÉKLETEK 

 
 
A Tolna Megyei Közgy űlés 19/2012. (IV. 26.) közgy űlési határozatának 
melléklete.  
 
A Tolna Megyei Közgy űlés 21/2012. (IV. 26.) közgy űlési határozatának 
mel léklete. 
 
A Tolna Megyei Közgy űlés 23/2012. (IV. 26.) közgy űlési határozatának 
mel lékletei. 
 
A Tolna Megyei Közgy űlés 24/2012. (IV. 26.) közgy űlési határozatának 
mel lékletei. 
 
A Tolna Megyei Közgy űlés 28/2012. (IV. 26.) közgy űlési határozatának 
mel léklete. 
 
A Tolna Megyei Közgy űlés 34/2012. (VI. 29.) közgy űlési határozatának 
mel léklete. 
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I. 
SZEMÉLYI RÉSZ 

 
A Tolna Megyei Közgy űlés 20/2012. (IV. 26.) közgy űlési 
határozata a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási 
Tanácsba, illetve annak Tolna Megyei Területi 
Albizottságába képvisel ő delegálásáról:  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – mint a Tolna 
Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja – a vízgazdálkodási 
tanácsról szóló 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet 3. § (1) 
bekezdésének h) pontja, illetve 6. § (2) bekezdésének ag) 
pontja alapján a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási 
Tanácsba, valamint annak Tolna Megyei Területi 
Albizottságába Hajdú János urat delegálja. 
 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 21/2012. (IV. 26.) közgy űlési 
határozata az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 
átalakulásával kapcsolatos döntések meghozataláról:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – mint a Tolna 

Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja – a határozat 
mellékletét képező, az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 
Szervezeti és Működési Szabályzatát változatlan formában 
jóváhagyja. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény 15. § (8) bekezdésének b) pontja alapján az 
„M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba a Tolna Megyei 
Közgyűlés képviselőjeként Kerecsényi Márton képviselőt 
delegálja. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az „M9” Térségi 

Fejlesztési Tanács működési költségeihez 50.000 Ft,- 
hozzájárulást biztosít az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetése általános tartalékának terhére, valamint 
felhatalmazza elnökét a kapcsolódó támogatási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: folyamatos 

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 31/2012. (VI. 29.) közgy űlési 
határozata tag delegálásáról a Megyei Fejlesztési és 
Képzési Bizottságba:  
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei 
Fejlesztési és Képzési Bizottságba Kerecsényi Mártont 
delegálja. 
 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a döntésről 
tájékoztassa az érintetteket. 
 
Felelős:  az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés 

elnöke,  
2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina 

megyei főjegyző 

Határidő: azonnal 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 32/2012. (VI. 29.) közgy űlési 
határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyel ő 
Bizottságába tag delegálásáról:  
 
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottságába dr. Sümegi Zoltán képviselő urat 
delegálja. 

 
2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a 

jelen határozat Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Támogatáspolitikai Főosztálya, valamint a Baranya és a 
Somogy Megyei Önkormányzat közgyűléseinek elnöke 
részére történő megküldésre. 

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: a 2.) pont tekintetében azonnal 

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 33/2012. (VI. 29.) közgy űlési 
határozata a Konvergencia Regionális Programok 
Monitoring Bizottságába, az INTERREG Nemzeti 
Bizottságba, valamint a Dél-Dunántúli Regionális 
Monitoring Albizottságba tagok és póttagok delegálásáról:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli 

Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
döntésének, valamint a megyei egyeztetések során kialakult 
javaslat figyelembevételével 

 
• A Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok 

Monitoring Bizottságába 
tagként: Kapitány Zsolt urat, a Tolna Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének alelnökét; 
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póttagként: dr. Erményi Gyula urat, a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal megyei aljegyzőjét 
delegálja. 

• Az INTERREG Nemzeti Bizottságba 
tagként: Jakó Gergely urat, a Somogy Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének alelnökét; 
póttagként: Hódos Diána asszonyt, a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatal megyei aljegyzőjét 
delegálja. 

• A Dél-Dunántúli Regionális Monitoring Albizottságba 
tagként: Pohl Marietta asszonyt, a Baranya Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének alelnökét; 
Witzmann Mihály urat, a Somogy Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének alelnökét; 
Göndöc András urat, a Baranya Megyei 
Önkormányzati Hivatal megyei főjegyzőjét; 
dr. Farkas Anett asszonyt, a Baranya Megyei 
Önkormányzati Hivatal megyei aljegyzőjét; 
Naszvadi Balázs urat, a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal területfejlesztési 
referensét; 

póttagként: Pókó Nikolett asszonyt, a Baranya Megyei 
Önkormányzati Hivatal területfejlesztési 
referensét delegálja. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a 

jelen határozat Baranya és Somogy Megyei Önkormányzat 
közgyűléseinek elnöke részére történő megküldésre. 

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: a 2.) pont tekintetében azonnal 
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II. 
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
5/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 
a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi  

költségvetésének végrehajtásáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésnek végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. A bevételek és kiadások teljesítése 
 
 

1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak 
szerveire terjed ki. 

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

Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi  
1. költségvetése bevételi főösszegének teljesítését 20.962.877 E Ft-ban 
2. költségvetése kiadási főösszegének teljesítését 20.732.102 E Ft-ban 
3. tárgyévi költségvetési bevételi teljesítését 17.960.179 E Ft-ban 
4. tárgyévi költségvetési kiadási teljesítését 16.646.682 E Ft-ban 
5. költségvetési többletét 1.313.497 E Ft-ban 
6. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló előző évek pénzmaradványának 
 igénybevételét  602.698 E Ft-ban 

a) ebből: működési célú előző évek  
pénzmaradványának igénybevételét 329.052 E Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét 273.646 E Ft-ban 

7. a költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú műveletek 
bevételeinek teljesítését 2.400.000 E Ft-ban 
a) ezen belül: a működéi célú műveletek bevételeinek 
teljesítését 2.400.000 E Ft-ban 
 

8. a finanszírozási célú műveletek kiadásainak teljesítését  4.085.420 E Ft-ban 
a) ezen belül: a működési célú műveletek kiadásainak 
teljesítését  2.474.874 E Ft-ban   
b) a felhalmozási célú műveletek kiadásainak  
teljesítését  1.610.546 E Ft-ban 

hagyja jóvá. 
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(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 teljesítését  16.797.217 E Ft-ban 
2. működési költségvetési kiadási teljesítését 15.092.701 E Ft-ban 
3. működési költségvetésen belül a  

a) a személyi juttatások teljesítését 6.989.149 E Ft-ban 
b) a munkaadókat terhelő járulékok tejesítését 1.812.667 E Ft-ban 
c) a dologi kiadások teljesítését 5.703.204 E Ft-ban 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítését 230.240 E Ft-ban 
e) az egyéb működési célú kiadások teljesítését 357.441 E Ft-ban 

4)  felhalmozási költségvetési bevétel teljesítését 1.152.760 E Ft-ban 
5) felhalmozási költségvetési kiadás teljesítését 1.553.981 E Ft-ban 
6) felhalmozási költségvetésen belül:  

a) a beruházások teljesítését 1.487.801 E Ft-ban 
b) felújítások teljesítését 46.495 E Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését 19.685 E Ft-ban 

7) a támogatási kölcsönök bevételi teljesítését 3.625 E Ft-ban 
hagyja jóvá. 
 
(3) A Közgyűlés a költségvetési létszám-előirányzatot teljesítését az átlagos 
statisztikai állományi létszám figyelembevételével  3.161  főben hagyja jóvá.    

  
3. §  (1) A Közgyűlés a 2011. évi teljesített bevétel címek, alcímek, jogcím-csoportok, 

jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok 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. melléklet szerint jóváhagyja. 

 
(2) Közgyűlés a 2011. évi teljesített kiadás 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 kiadásai teljesítését 
költségvetési szervenként, a költségvetési szervek teljesített kiadásait kiemelt 
előirányzatonként részletezve, a megyei kisebbségi önkormányzatokkal együtt, 
az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 
 
(3) A Közgyűlés a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési 
kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét önkormányzati 
szinten összevontan és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint 
jóváhagyja. 

 
(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 jóváhagyja. 
 
(5) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, önkormányzati szinten 
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összevontan, működéi és felhalmozási cél szerinti tagolásban, az 1. melléklet 
szerint jóváhagyja.  
 
(6) A Közgyűlés a 2011. évben – a kötvényvisszaváltásra biztosított állami 
támogatás nélkül számított hiányt 1.200.000 E Ft -  a folyószámlahitel 
kiváltásából keletkezett – rövid lejáratú működéi hitel és 1.200.000 E Ft hosszú 
lejáratú működéi hitel felvételével, valamint 602.698 E Ft előző évi 
pénzmaradvány igénybevételével finanszírozta. A hiány finanszírozásának 
módját a Közgyűlés jóváhagyja. 
 
(7)  A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 5. §-ában foglaltaknak megfelelően a 
Magyar Állam a Tolna Megyei Önkormányzat hitelintézetekkel szemben 
fennálló kötelezettségeit átvállalta, a kötvénykibocsátásból fennálló 
kötelezettség visszaváltására a központi költségvetés 3.071.092 E Ft állami 
támogatást biztosított. A Közgyűlés a finanszírozási kiadások jogszabályi 
előírásoknak és az adósságátvállalásról szóló háromoldalú szerződésekben 
foglaltaknak megfelelő teljesítését jóváhagyja.  

 
4. §   (1) A Közgyűlés az Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcím-csoportonkénti 

teljesítését, bevételi és kiadási mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá., 
 

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási mérlegét 
működési és felhalmozási kiadások elkülönítésben a 3. melléklet szerint 
tudomásul veszi. 
 

5. § A Közgyűlés a finanszírozási bevételek 2011. évi alakulását, ezen belül az 
adósságállomány (hitelállomány) összetételét, a hiteltartozás lejárat, hitelezők 
szerinti részletezését a 4. melléklet szerint jóváhagyja. 
 

6. §  (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat, az önkormányzat irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. 
évi pénzkészletének alakulását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi könyvviteli mérlegét 
a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának 
nettósított önkormányzati beszámoló szerinti alakulását a 7. mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja. 

 
(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi vállalkozási 
maradvány-kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 

7. §  A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi 
1. egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet; 
2. egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 10. melléklet; 
3. egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. melléklet és az 
4. egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 12. melléklet 
szerint – a  könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja.   
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8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését forrásonként, 

az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására 
vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti 
részletezésben, az Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését 
feladatonként, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 
költségvetési többlet 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 a 13. melléklet, valamint a 15. 
melléklet  1. pontjában és 2. pontjában foglalt táblázat szerint jóváhagyja. 

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi bevételeinek 
működési célú és felhalmozási célú elkülönítését a 14. melléklet szerint 
tudomásul veszi. 
 
(4) A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásainak 
teljesítését célonként és feladatonként a 34. melléklet szerint jóváhagyja. 

 
9. §  (1) A Közgyűlés a 2011. évben irányítása alá tartozó költségvetési szervek  

1. 2011. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését az 1. melléklet szerint; 
2. költségvetési létszámkeretét és 2011. évi tényleges, átlagos statisztikai 

állományi létszámát a 16. melléklet szerint; 
3. költségvetési támogatásának teljesítését a 31. melléklet szerint; 
4. felújítási és felhalmozási kiadási teljesítését célonként és feladatonként a 

34. melléklet szerint 
jóváhagyja. 
    

2. Az önkormányzat és intézményei 
2011. évi pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 

 
10. §  (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát és 

annak felhasználást a  megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény,  Magyarország 2012. 
évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-ában foglalt 
rendelkezés, valamint a Tolna Megyei Kormánymegbízott és a Közgyűlés 
elnöke között létrejött Megállapodás 15. mellékletében foglaltak figyelembe 
vételével állapítja meg. 

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat módosított 
pénzmaradványának felülvizsgált, együttes összegét 829.105 E Ft-ban állapítja 
meg, melyből a megyei kisebbségi önkormányzatok módosított 
pénzmaradványa 3.733 E Ft, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó módosított 
pénzmaradvány összege 825.372 E Ft. 

 
(3) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi 
felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 256.855 E Ft-ban 
állapítja meg. 
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(4) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány 
költségvetési szervenkénti összegét, a pénzmaradvány elszámolását, 
felülvizsgálatát a 17. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A 
Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetési szervek irányítási jogának 
2012. január 1-jei állami átvétele következtében a költségvetési szervek 2011. 
december 31-i állapot szerinti pénzkészlete, aktív és passzív pénzügyi 
elszámolásaiknak nettó egyenlege – a hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően – 2012-ben a költségvetési szervek tárgyévi folyó bevételét 
képezi. 

 
(5) A Közgyűlés a 2011. évi intézményi költségvetési támogatások módosított 
előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének 
elvonásától – a jogszabályi előírásokra figyelemmel - eltekint.  
 
(6) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata 
alapján – a költségvetési törvény rendelkezéseire tekintettel - a normatív, 
kötött felhasználású állami támogatás, a céljelleggel biztosított előirányzatok 
fel nem használt maradványa és a járulék megtakarítás elszámolása miatti 
pénzmaradvány elvonásától eltekint. 

 
11. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi 

pénzmaradványát a 18. mellékletben foglalt elszámolásnak megfelelően 
hagyja jóvá. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosított 
pénzmaradványát – területi kisebbségi önkormányzatok nélkül - a Közgyűlés 
568.517 E Ft-ban állapítja meg. 

 
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött 2011. évi 
pénzmaradvány felhasználását a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 19. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. A Közgyűlés tudomásul 
veszi, hogy a 2011. évi Önkormányzati Hivatalnál képződött 
pénzmaradványból a záró pénzkészlet felhasználását törvény szabályozza, 
emiatt azzal szabadon nem rendelkezhet.       
 

12. §  (1) A Közgyűlés az önkormányzati szintű összesített 2011. évi vállalkozási 
maradvány-kimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 
maradványát 5.258 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi vállalkozási 
maradványát 5.258 E Ft-ban állapítja meg.  
 
(2) A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskola 2011. évi vállalkozási 
maradvány-elszámolását a 8. melléklet szerint jóváhagyja. A vállalkozási 
maradványt 526 E Ft befizetési kötelezettség terheli, amit a központi 
költségvetés javára kell teljesíteni. 

 
3. Elszámolások a központi költségvetésb ől folyósított állami támogatásokról, 

az átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől 
 
13. § A Közgyűlés 

1. a 2011 évi normatív állami támogatás elszámolását a 20. melléklet; 
2. a 2011 évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás 

felhasználásának elszámolását a 21. melléklet 
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3. a 2011 évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának 
elszámolását a 22. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a 2010. évi 
kötelezettségvállalással terhelt központosított állami támogatás előirányzat 
maradványa felhasználásának elszámolását a 22. melléklet 2. pontjában 
foglalt táblázat; 

4. az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását a 23. melléklet 
szerint jóváhagyja. 

 
14. § A Közgyűlés 

1. a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntései alapján 
felhasznált általános tartalékról készített elszámolást a 24. és 25. melléklet; 

2. az alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtott támogatások 
összefoglalását a 26. melléklet  

szerint jóváhagyja. 
 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek alakulása 

 
15. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását 

évenkénti bontásban és összesítve a 27. és 28.  melléklet szerint tudomásul 
veszi. 

 
16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását a 29. 

és 30. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 
 

17. §  A Közgyűlés a letéti számlák 2011. évi forgalmát a 32. melléklet szerint 
tudomásul veszi.  

 
18. §  A Közgyűlés a 2011. évben közvetett támogatást nem nyújtott, emiatt a 

közvetett támogatás összegét – a 33. melléklet szerint - 0 Ft-ban állapítja 
meg.  

 
19. §  A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének felhasználását és 
teljesítését, pénzmaradvány kimutatását és könyvviteli mérlegét – a testületek 
határozatában foglaltaknak megfelelően -  a 35 – 52.  mellékletek 
tartalmazzák.   

 
  

5. Záró rendelkezések 
 
20. §  Ez a rendelet  2012. május 1-jén lép hatályba. 
 
21. § A Közgyűlés elrendeli a 9., 10., 11. és 12. mellékletekben foglaltaknak 

megfelelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, 
egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-
kimutatás, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás közzétételét, 
valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését. 

 
 
              dr. Puskás Imre                                                   dr. Bartos Georgina 
            a Közgy űlés elnöke                                                  megyei fő jegyző  
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Záradék:  
A rendelet 2012. április hónap 26. nap kihirdetésre került.  
Szekszárd, 2012. április hónap 26. nap 
 
 

dr. Bartos Georgina 
                                                                                                megyei f őjegyző  
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
6/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete  

a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésér ől szóló  
2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II. 

17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 
Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) összevont, 
halmozódás nélküli 2012. évi  
1. költségvetési bevételi előirányzatát   269 122 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát  843 724 E Ft-ban 
3. költségvetési hiány összegét  574 602 E Ft-ban 
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló előző évek pénzmaradványának 
 igénybevételét   574 602 E Ft-ban 

a) ebből: működési célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét  513 987 E Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét   60 615 E Ft-ban 

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek 
bevételeit  0   Ft-ban 

6. a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait   0   Ft-ban 
állapítja meg. 
 
(2) A  Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 
2012. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 
4. működési költségvetés bevételi előirányzatát  252 674 E Ft-ban 
5. működési költségvetés kiadási előirányzatát 769 661 E Ft-ban 
3.   felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát  13 448 E Ft-ban 
4.  felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát  74 063 E Ft-ban 
5.  kölcsönök bevételi előirányzatát 3 000 E Ft-ban 
6.  kölcsönök kiadási előirányzatát 0    Ft-ban 
állapítja meg.” 

 
2.  §  A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ (1)A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének  
1. költségvetési bevételi előirányzatát 228 603 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 228 603 E Ft-ban 
3. a költségvetési hiány összegét 0    Ft-ban 
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló előző évek pénzmaradványának 
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 igénybevételét   0    Ft-ban 
a) ebből: működési célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét 0    Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét   0    Ft-ban 

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek 
bevételeit  0    Ft-ban 

6.  működési költségvetés bevételi előirányzatát   226 535 E Ft-ban 
7. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként 

a) központi költségvetésből kapott támogatás 
előirányzatát 220 932 E Ft-ban 

b) működési célú támogatásértékű bevétel 
előirányzatát 1 702 E Ft-ban 

c) intézményi működési bevétel előirányzatát 49 E Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszköz  

előirányzatát 3 852 E Ft-ban 
e) előző évi működési maradvány átvétel 

előirányzatát 0    Ft-ban 
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát  226 535 E Ft-ban 
9. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként  

a) a személyi juttatások előirányzatát  0    Ft-ban 
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát  0    Ft-ban 
c) a dologi kiadások előirányzatát  2 585 E Ft-ban 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát   3 458 E Ft-ban 
f)  az Önkormányzati Hivatal működési költségvetési 

támogatás előirányzatát 201 714 E Ft-ban  
g) az általános tartalék előirányzatát 8 778 E Ft-ban 
h) a működési célú céltartalék előirányzatát 10 000 E Ft-ban 

10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát  2 068 E Ft-ban 
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül 

a) a felhalmozási célú támogatásértékű 
bevétel előirányzatát 0    Ft-ban 

b) a felhalmozási bevétel előirányzatát 0    Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 2 068 E Ft-ban 
d) előző évi felhalmozási célú maradvány 

átvétel előirányzatát 0    Ft-ban 
12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát  2 068 E Ft-ban 
13. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:  

a) intézményi beruházások előirányzatát  2 068 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát 0    Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát  0    Ft-ban 
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát   0    Ft-ban 
e) az Önkormányzati Hivatal felhalmozási  

költségvetési támogatását 0    Ft-ban  
14. kölcsönök bevételi előirányzatát 0    Ft-ban 
15. kölcsönök kiadási előirányzatát 0    Ft-ban 

állapítja meg. 
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 (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi 
költségvetésének  
1. költségvetési bevételi előirányzatát 242 233 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 816 835 E Ft-ban 
3. a költségvetési hány összegét     574 602 E Ft-ban  
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 

szolgáló előző évek pénzmaradványának 
igénybevételét           574 602 E Ft-ban 
a) ebből: működési célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét  513 987 E Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét  60 615 E Ft-ban 

5. működési költségvetés bevételi előirányzatát   227 853 E Ft-ban 
6. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként 

a) az  önkormányzat költségvetéséből kapott támogatás 
előirányzatát 201 714 E Ft-ban 

b) működési célú támogatásértékű bevétel 
előirányzatát 500  E Ft-ban 

c) intézményi működési bevétel előirányzatát 25 639 E Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszköz  

előirányzatát 0    Ft-ban 
e) előző évi működési maradvány átvétel 

előirányzatát 0    Ft-ban 
7. működési költségvetés kiadási előirányzatát  744 840 E Ft-ban 
8. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként  

a) a személyi juttatások előirányzatát  133 306 E Ft-ban 
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát  33 615 E Ft-ban 
c) a dologi kiadások előirányzatát  84 587 E Ft-ban 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát    493 332 E Ft-ban 

9. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát    11 380 E Ft-ban 
10. felhalmozási költségvetés bevételen belül 

a) az önkormányzat költségvetéséből kapott támogatás 
előirányzatát 0    Ft-ban 

b) a felhalmozási célú támogatásértékű 
bevétel előirányzatát 11 380 E Ft-ban 

b) a felhalmozási bevétel előirányzatát 0    Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 0    Ft-ban 
d) előző évi felhalmozási célú maradvány 

átvétel előirányzatát 0    Ft-ban 
11. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát  71 995 E Ft-ban 
12. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:  

a) intézményi beruházások előirányzatát  71 995 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát  0    Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát  0    Ft-ban 

13. kölcsönök bevételi előirányzatát 3 000 E Ft-ban 
14. kölcsönök kiadási előirányzatát 0    Ft-ban 

állapítja meg.” 
 
3. § A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„10. §  A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat  költségvetésében a 2012. 
évi  

1. általános tartalék előirányzatát   8 778 E Ft-ban 
2. működési céltartalék előirányzatát     10 000 E Ft-ban 
3. felhalmozási céltartalék előirányzatát     0    Ft-ban 
állapítja meg.” 
 

4. § A Rendelet 24. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„24. § Az Önkormányzat, valamint megállapodás alapján a Tolna Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az Önkormányzati Hivatal.” 

 
5. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 

17) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
(2)  A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 
(3)  A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 
(4)  A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 
17. ) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 
(5)  A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 
17. ) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 
 

6. §  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 
bevételi előirányzata változásának jogcímeit és összegeit a rendelet 6., kiadási 
előirányzata változásának jogcímeit és összegeit a rendelet 7. melléklete szerint  
hagyja jóvá.  
 
7. §  A  Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatát, változásának 
jogcímeit és összegeit a rendelet 8., kiadási előirányzatát, változásának jogcímeit és 
összegeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 
8. §  Ez a rendelet 2012. június 30-án lép hatályba. 
 
 
 dr. Puskás Imre    dr. Bartos Georgina 
 a Közgy űlés elnöke megyei f őjegyző  
 
Záradék:  
A rendelet  2012. június hónap 29. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2012. június hónap 29. nap. 
 
 
  dr. Bartos Georgina 
  megyei f őjegyző    
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
7/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete  

a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és M űködési Szabályzatáról szóló  
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a., 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói  hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) 
bekezdés d.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna 
Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(II.18.) 
önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: R. )  az alábbiak szerint módosítja. 
 

1.§ 
 

(1) A R. 68.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 68.§. (5) A hivatal belső szervezeti egységei: 
a.) Jogi és Titkársági Osztály, 
b.) Területfejlesztési Osztály, 
c.) Pénzügyi Osztály, 
d.) Elnöki Kabinet .” 
 

(2) A R. 68.§.(8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 68.§.(8) Az osztályok vezetését osztályvezetők, a Jogi és Titkársági Osztály vezetését 
az aljegyző látja el. Az osztályvezetőket a Közgyűlés elnökének egyetértésével a 
megyei főjegyző bízza meg. Az Elnöki Kabinet tagjai a politikai tanácsadók, akiket a 
Közgyűlés elnöke nevez ki.” 
 

2.§ 
 

A R. A közgyűlési előterjesztések előkészítésének és a határozatok végrehajtásának 
rendjéről szóló 3. mellékletének II. 5.) a.) alpontjában, III. 5.) pontjában, III. 7.) 
pontjában, valamint V. 1.) a.) alpontjában szereplő „ Jogi és Területfejlesztési Osztály „ 
elnevezés helyébe „ Jogi és Titkársági Osztály „ elnevezés lép. 
 

3.§ 
 

 Ezen rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.  
 
 
                   dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgy űlés elnöke megyei f őjegyző 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2012. június hónap 29. napján kihirdetésre került.  
Szekszárd, 2012. június 29.  
 

dr. Bartos Georgina 
           megyei f őjegyző  
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III. 
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 17/2012. (IV. 26.) közgy űlési 
határozata a lejárt határidej ű közgy űlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 113/2011. (XII. 
20.), 2/2012. (II. 17.), 3/2012. (II. 17.), 4/2012. (II. 17.), 5/2012. 
(II. 17.), 6/2012. (II. 17.), 7/2012. (II. 17.), 8/2012. (II. 17.), 
9/2012. (II. 17.), 10/2012. (II. 17.), 12/2012. (II. 17.), 14/2012. 
(II. 17.), 15/2012. (II. 17.), és a 16/2012. (II. 17.) lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta.  

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 18/2012. (IV. 26.) közgy űlési 
határozata Tolna megye 2011. évi közbiztonsági és 
közlekedésbiztonsági helyzetér ől szóló beszámolóról:  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye 
2011. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről 
szóló rendőrfőkapitányi beszámolót elfogadja.  

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 19/2012. (IV. 26.) közgy űlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának elfogadásáról:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 
2.  A Közgyűlés Tolna Megyei Önkormányzat új Közbeszerzési 

Szabályzatának 2012. május 1-jei hatálybalépésével 
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyó 
78/2010. (IX.16.) számú közgyűlési határozatát, valamint az 
azt módosító 127/2010. (XII.10.) számú közgyűlési 
határozatot. 

 
3. A Közgyűlés a közbeszerzési eljárások bírálóbizottsági 

tagjainak megválasztásáról szóló 101/2010. (XI.19.) számú 
közgyűlési határozat önkormányzati intézményvezetők 
bírálóbizottsági tagságára vonatkozó 2. pont b) alpontját 
hatályon kívül helyezi, egyebekben a bírálóbizottságok 
összetételére továbbra is a 101/2010. (XI.19.) számú 
közgyűlési határozat 1. pontjában (állandó tagok), valamint 
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2. pont a) és c) alpontjaiban (eseti tagok) foglaltak az 
irányadóak. 

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2012. május 1. 

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 22/2012. (IV. 26.) közgy űlési 
határozata az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei 
fenntartású intézmények felügyeleti és bels ő ellenőrzési 
tevékenységének tapasztalatairól:  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzati 
Hivatal valamint a megyei fenntartású intézmények 2011. évi 
felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének 
tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 23/2012. (IV. 26.) közgy űlési 
határozata a 2012. évi Bels ő ellenőrzési terv 
jóváhagyásáról:  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2012. évi Belső Ellenőrzési tervét a határozati 
javaslat 1., 2., 3. számú mellékletei szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző  
Határidő: 2012. december 31. 

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 24/2012. (IV. 26.) közgy űlési 
határozata a területi nemzetiségi önkormányzatokkal 
kötend ő együttm űködési megállapodások jóváhagyásáról:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ának és 159. 
§-ának (3) bekezdése alapján a Tolna Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együtt-működési 
megállapodást a határozat 1. számú mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ának és 159. 
§-ának (3) bekezdése alapján a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együtt-működési 
megállapodást a határozat 2. számú mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja. 
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3. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 
elnökét, hogy a határozat mellékletei szerinti együttműködési 
megállapodásokat változatlan tartalommal aláírja. 

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2012. június 1. 

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 25/2012. (IV. 26.) közgy űlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi 
nemzetközi tevékenységének értékelésér ől és a 2012. évi 
nemzetközi teend őkről:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat 2011. évi nemzetközi tevékenységének 
értékelését, valamint a 2012. évi külügyi tervre vonatkozó 
javaslatot megvitatta és elfogadja. 

 
2. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság felkéri a Tolna 

Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy a 2012. évi nemzetközi 
teendők körében a területfejlesztés és az ifjúsági kapcsolatok 
finanszírozásához vizsgálja meg van-e lehetőség 
forrásteremtés céljából pályázat benyújtására. 

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, valamint dr. 

Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 2012. évi 
feladatok vonatkozásában). 

Határid ő: folyamatos. 
 
 

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

a határozat Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
részére történő megküldéséért 

Határidő: azonnal 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 27/2012. (IV. 26.) közgy űlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat aktuális 
területfejlesztési feladatairól:  
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 
Közgyűlés Elnökének az aktuális területfejlesztési feladatokról 
szóló tájékoztatóját. 

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 28/2012. (IV. 26.) közgy űlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi 
összesített közbeszerzési tervének módosításáról:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési tervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon 

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

 
Felelős:  az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés 

elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, 
megyei főjegyző 

 
Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2012. 

május 7. 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 29/2012. (VI. 29.) közgy űlési 
határozata a lejárt határidej ű közgy űlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2012. (II. 17.), 
16/2012. (II. 17.), 18/2012. (IV. 26.), 19/2012. (IV. 26.), 
20/2012. (IV. 26.), 21/2012. (IV. 26.), 24/2012. (IV. 26.), 
25/2012. (IV. 26.), 26/2012. (IV. 26.) és a 28/2012. (IV. 26.) 
lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 30/2012. (VI. 29.) közgy űlési 
határozata Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi 
Egyesületb ől történ ő kilépésr ől:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy 

a Tolna Megyei Önkormányzat kilép a Dél-Dunántúli 
Regionális Egészségügyi Egyesületből (székhely: Pécs, 
Szabadság u. 7.). 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét ezen határozatnak a 
Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Egyesület 
Elnökségéhez történő benyújtására, valamint a tagsági 
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jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó feladatok 
ellátására. 

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az 2. pont 

tekintetében). 
Határid ő: azonnal. 

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 34/2012. (VI. 29.) közgy űlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és M űködési Szabályzatának módosításáról:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal 
2012. szeptember 1-jével módosítja.  

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjék 

jelen határozatával módosított, egységes szerkezetű 
Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséről és 
közzétételéről. 

 
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy ezen 

határozatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (5) bekezdésének megfelelő 
közzétételéről gondoskodjék. 

 
Felelős:  dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 
Határidő: azonnal (3. pontra) 

2012. szeptember 1. (1. és 2. pontra) 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 35/2012. (VI. 29.) közgy űlési 
határozata a Nagycsaládos Fiatalokért Alapítvány 
megszüntetéséhez való hozzájárulás tárgyában:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Nagycsaládos Fiatalokért Alapítvány egyik alapító tagjaként 
hozzájárul, hogy a bíróság a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 74/E. § (3) bekezdésben foglaltak 
szerint eljárva nevezett Alapítványt megszüntesse. 
 

2. A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy az 1. pontban 
megnevezett alapítvány megszüntetésére vonatkozóan az 
ügyészség kerestet nyújtson be a bíróságon.  

 
3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, gondoskodjon a határozat 

Szekszárd Városi Ügyészség részére történő eljuttatásáról.  
 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (3. pont) 
Határidő: azonnal  
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A Tolna Megyei Közgy űlés 36/2012. (VI. 29.) közgy űlési 
határozata a „Javaslat az alsó-dunai szakaszon kiköt ő 
TENT-T törzshálózatba sorolására”:  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem támogatja azt, 
hogy a transzeurópai közlekedési folyosók belvizi/folyami 
törzshálózatába tartozó Dunán – Csepel mellett- a felső dunai 
szakaszon a Győr-gönyűi kikötő, az Alsó-Duna Tolna megyét 
érintő szakaszán a paksi kikötő (Paks, Duna 1530,050 – 
1529,950 fkm és 1529,400 -) TEN-T törzshálózati besorolást 
kapjon.  

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 37/2012. (VI. 29.) közgy űlési 
határozata a „Javaslat az alsó-dunai szakaszon kiköt ő 
TENT-T törzshálózatba sorolására”:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 

elnökét, hogy a következő javaslattal forduljon a 
közlekedésért felelős miniszterhez: hazánk a tagállami 
közlekedési miniszterek fórumán kezdeményezze, hogy a 
transzeurópai közlekedési folyosók belvizi/folyami 
törzshálózatába tartozó Dunán – Csepel mellett- a felső 
dunai szakaszon a Győr-gönyűi kikötő, az Alsó-Duna Tolna 
megyét érintő szakaszán a dunaföldvári kikötő 
(Dunaföldvár, Duna 1563,06 – 1563,25 fkm) kapjon TEN-T 
törzshálózati besorolást. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyben felkéri 

elnökét, hogy a közgyűlés döntéséről értesítse Győr-
Moson-Sopron, Bács-Kiskun, Baranya és Fejér megyei 
közgyűléseket. 

 
Felelős:   dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2012. július 15. 

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 38/2012. (VI. 29.) közgy űlési 
határozata az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2011. évi 
munkájáról szóló tájékoztatóról:  
 
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – mint a Tolna 

Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja – az „M9” 
Térségi Fejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról szóló, a 
Közgyűlés elnöke által előterjesztett tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

 
2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a 

jelen határozat „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 
részére történő megküldésre. 
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Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: a 2.) pont tekintetében azonnal 

 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 39/2012. (VI. 29.) közgy űlési 
határozata a „Területfejlesztési, területi tervezési és 
szakmai koordinációs rendszer kialakítása” tárgyú ÁROP 
pályázat el őkészítésér ől, a pályázat benyújtásáról:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az EU 2014 és 

2020 közötti kohéziós politika céljaihoz és eszközeihez 
illeszkedő megyei területfejlesztési koncepció; megyei 
szintű, középtávú stratégia és a megyei területfejlesztési 
integrált program elkészítése érdekében pályázatot kíván 
benyújtani az Államreform Operatív Program keretében 
meghirdetésre kerülő „Területfejlesztési, területi tervezési 
és szakmai koordinációs rendszer kialakítása” tárgyú 
pályázati kiírástervezet alapján. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 

elnökét a pályázat benyújtásának előkészítésére és 
benyújtására, valamint a konzorciumi megállapodás, és a 
kapcsolódó nyilatkozatok aláírására. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 

elnökét, hogy az ÁROP pályázat előkészítése során 
felmerült kiadásokra kötelezettséget vállaljon. 

 
Felelős:   dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: a pályázat benyújtására a pályázatban megjelölt 

végső határidőig 
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IV. 
KÖZLEMÉNYEK 

 
 
1094/2012. (IV. 3.) Korm. határozat A megyei múzeumok, könyvtárak és 

közművelődési intézmények további 
fenntartásáról, valamint a települési 
önkormányzatok kötelező  kulturális 
feladatairól. 

 
2012. évi XXVIII. törvény A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény módosításáról. 
 
2012. évi XXX. törvény A magyar nemzeti értékekr ől és a 

hungarikumokról. 
 
1106/2012. (IV. 11.) Korm. határozat A megyei intézményfenntartó központok 

által átvett a szociális intézményekkel 
kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról. 

 
1107/2012. (IV. 11.) Korm. határozat A megyei levéltáraknak a Magyar 

Országos Levéltárba történ ő 
beolvadásáról. 

 
21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet A statisztikai számjel elemeir ől és 

nóm enklatúráiról. 
 
23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet Az önkormányzati rendeleteknek és 

jegyző könyveknek a f ővárosi és megyei 
kormányhivatalok részére történ ő 
megküldésének rendjér ől. 

 
87/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a 

nemzetiségi és a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletével összefügg ő 
mód osításáról. 

 
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet A helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletének részletes szabályairól. 
 
2012. évi XC. törvény A kéménysepr ő-ipari közszolgáltatásról. 
 
2012. évi XCIII. törvény A járások kialakításáról, valamint egyes 

ezzel összefügg ő törvények 
mód osításáról. 

 
2012. évi C. törvény A Büntet ő Törvénykönyvr ől. 
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V. 

MELLÉKLETEK 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 
19/2012. (IV. 26.) közgy űlési határozatának melléklete 

 
 

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége 
teljesítése érdekében, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, 
belső ellenőrzésének felelősségi rendjéről, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba 
bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi köréről, a közbeszerzési eljárás 
dokumentálásának rendjéről az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot (a továbbiakban 
KSZ.) alkotja: 
 

I. fejezet 
 

A közbeszerzésekkel kapcsolatos közös szabályok 
 

1. A KSZ. hatálya 
 
1.1 A KSZ. előírásait – a IV. fejezetben foglaltak kivételével – a Tolna Megyei 

Önkormányzat, mint ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési eljárások 
esetében kell alkalmazni. 
 

1.2 A KSZ. előírásait:  
 

- a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) 
tagjai, 

- a Közgyűlés közbeszerzési bírálóbizottságának tagjai, 
- a Közgyűlés elnöke, alelnökei, 
- a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és munkavállalói,  
- a közbeszerzési eljárásba bevont más személy és szervezet – az 1.3. pontban 

foglaltakra figyelemmel –  
köteles alkalmazni. 

  
1.3 A közbeszerzési eljárásba polgári jogi szerződéssel bevont tanácsadó, szakértő 

stb. személy vagy szervezet kötelezettségeit a szerződésben – a KSZ. 
szabályaival összhangban – kell rögzíteni. Érvényes szerződés ennek 
hiányában nem köthető. 

 
 

2. Alapelvek 
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2.1. A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – a Tolna 
Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő köteles biztosítani a verseny 
tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 

 
2.2. A Tolna Megyei Önkormányzatnál lefolytatott közbeszerzési eljárásokban 

esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani a gazdasági 
szereplők számára. 

 
2.3. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a 

jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás 
követelményeinek megfelelően köteles eljárni. 

 
2.4. A Tolna Megyei Önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a közpénzek 

felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell 
eljárnia. 

 
2.5. Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk 

számára nemzeti elbánást kell nyújtani a Tolna Megyei Önkormányzatnál 
lefolytatott közbeszerzési eljárásokban. Az Európai Unión kívül letelepedett 
gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a 
közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a 
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell 
nyújtani. 

 
2.6. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, a Tolna Megyei Önkormányzat, mint 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé teheti - de nem követelheti 
meg - a magyar helyett más nyelv használatát is. 

 
 

3. Értelmező  rendelkezések 
 

3.1. A KSZ.-ben szereplő minden, a Kbt.-ben is rögzített, közbeszerzési eljárással 
összefüggő meghatározás és fogalom a Kbt.-ben alkalmazott és értelmezett 
meghatározásnak, illetve fogalomnak megfelelően értendő. 

 
 

4. Az ajánlatkér ő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, 
szervezetekkel kapcsolatos közös szabályok 

 
4.1. A közbeszerzési eljárás előkészítésébe és lebonyolításába - a Kbt. szerinti 

összeférhetetlenség esetét kivéve - be kell vonni: 
 

a) a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal közbeszerzési, jogi, pénzügyi, 
továbbá a beszerzés tárgyának megfelelő szakértelemmel rendelkező 
köztisztviselőit, 
b) Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzési eljárások 
esetében a projekt lebonyolításában közreműködő (vezető) projektmenedzsert, 
c) külső tanácsadó, szakértő személyt vagy szervezetet a 4.3. pontban 
meghatározott esetekben. 
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4.2. Külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet bevonásakor a 
közbeszerzési eljárás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos egyes 
feladatokat a tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet veheti át a 
szerződésben meghatározottak szerint. 

 
4.3. Külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet bevonására a következő 

esetekben kerülhet sor, ha: 
 

a) a Kbt. vagy más jogszabály kötelezővé teszi, 
b) a bírálóbizottság tagjai vagy a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont 

köztisztviselők nem rendelkeznek az adott közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához, előkészítéséhez – a Kbt. 22. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak - megfelelő szakértelemmel, így különösen a közbeszerzés 
tárgya szerinti vagy közbeszerzési szakértelemmel, 

c) ha az eljárás előkészítése, a dokumentáció elkészítése, az eljárás 
lebonyolítása – speciális szaktudás szükségessége miatt - a feladat 
jellegéből adódóan csak külső szakértő, tanácsadó bevonásával 
biztosítható, 

d) közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslat benyújtása miatt 
indokolt. 

Külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet bevonásáról a megyei 
főjegyző javaslata alapján az ajánlatkérő nevében eljáró testület vagy személy 
intézkedik. 

 
4.4. A Közgyűlés a Kbt. 22. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján a 

bírálóbizottságot (a továbbiakban: Bírálóbizottság) külön közgyűlési határozattal 
hozza létre.  
A Bírálóbizottság állandó és eseti tagokból áll. 
A Bírálóbizottság eseti tagjai közé kell választani: 

- Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzési 
eljárások esetében a projekt lebonyolításában közreműködő (vezető) 
projektmenedzsert, 
- a 4.3. pontban meghatározott esetekben külső tanácsadó, szakértő 
személyt vagy szervezet képviselőjét. 

A Bírálóbizottság eseti tagjait nem kell név szerint megnevezni a 
Bírálóbizottságot megválasztó közgyűlési határozatban. 
 

4.5. A Bírálóbizottság tagjait névre szóló megbízó levelekkel a közbeszerzési eljárás 
megindításáról azzal egyidejűleg a Közgyűlés elnöke értesíti. 

 
4.6. A 4.1. a) pontban meghatározott köztisztviselőket a közbeszerzési eljárás 

megindítását követően a megyei főjegyző jelöli ki. Az eljárásba bevont 
köztisztviselők a megyei főjegyző utasításainak megfelelően ellátják a 
következő feladatokat: 

− a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges költségvetési 
fedezet rendelkezésre állásának ellenőrzése, 
− az összeférhetetlenségi nyilatkozatok előkészítése, 
− a külső tanácsadó, szakértő személy, szervezet eljárásba bevonásáról 
való intézkedés előkészítése, 
− A KSZ. III. fejezetében meghatározottak szerint egyes eljárási 
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cselekmények előkészítése, illetve elvégzése, 
− a Bírálóbizottság üléseinek megszervezése, a Bírálóbizottság üléseivel 
kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, 
− az eljárás lezárásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a 
szerződés aláírásra történő előkészítése 
− a szerződés teljesítésével összefüggő Kbt. szerinti kötelezettségek 
teljesítése. 

 
4.7. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekre és 

szervezetekre vonatkozó, a Kbt. 24. §-ába foglalt összeférhetetlenségi 
szabályok betartásáért, illetve az általuk tett írásbeli nyilatkozatok 
ellenőrzéséért a Közgyűlés elnöke, a Közgyűlés elnöke, mint az ajánlatkérő 
nevében eljáró személy tekintetében a megyei főjegyző felelős. 

 
 

5. Az ajánlatkér ő nevében eljáró testület, személy feladatai 
 

5.1. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések esetén az 
ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés, a közösségi értékhatárt el 
nem érő közbeszerzések esetén pedig átruházott hatáskörben a Közgyűlés 
elnöke gyakorolja. A Közgyűlés a hatáskörét minősített többséggel elfogadott 
határozatával a Közgyűlés elnökére ruházhatja át. 

 
5.2. Az ajánlatkérő nevében eljáró testület feladata különösen:  

- elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását, 
- dönt külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet igénybevételének 

szükségességéről, 
- jóváhagyja az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, 

illetve versenypárbeszéd esetén az ismertető tartalmát, 
- elrendeli a hirdetménynek a Közbeszerzési Hatóság (Titkársága) által 

történő leellenőrzését, 
- megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, 
- megállapítja, hogy mely ajánlattevőket kell az eljárásból kizárni, 
- dönt az eljárás eredményéről, és jóváhagyja az írásbeli összegezés, 
- felhatalmazza elnökét a döntésről az ajánlattevők (részvételre jelentkezők) 

részére a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás nyújtására, 
- felhatalmazza elnökét a lefolytatott eljárás alapján a szerződés 

megkötésére, 
- felhatalmazza elnökét jogorvoslati eljárás esetén az ajánlatkérőt képviselő 

személy kijelölésére és meghatalmazására. 
 

5.3. A Közgyűlés döntését a Bírálóbizottság elnöke által előterjesztettek alapján 
minősített többséggel elfogadott határozattal hozza meg. A határozat 
végrehajtásáért a Közgyűlés elnöke felelős. 

 
5.4. Az ajánlatkérő nevében eljáró személy feladata különösen: 

- elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását, 
- dönt külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet igénybevételének 

szükségességéről, 
- jóváhagyja az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, 
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illetve versenypárbeszéd esetén a szakaszainak megfelelő felhívások 
tartalmát, 

- a felhívás közvetlen megküldése esetén [Kbt. 122. § (7) és (8) bek.] dönt 
az ajánlattevők személyéről, 

- elrendeli a hirdetménynek a Közbeszerzési Hatóság (Titkársága) által 
történő leellenőrzését, 

- megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, 
- megállapítja, hogy mely ajánlattevőket kell az eljárásból kizárni, 
- dönt az eljárás eredményéről,  
- tájékoztatja ajánlattevőket (részvételre jelentkezőket) a Kbt. 77. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerinti az eljárás eredményéről, az írásbeli 
összegezést jóváhagyja, 

- aláírja a szerződést, 
- jogorvoslati eljárás esetén kijelöli az ajánlatkérőt képviselő személyt, 

meghatalmazást ad számára. 
 

5.5. A felhívás közvetlen megküldése esetén [Kbt. 122. § (7) és (8) bek.] az 
ajánlattevők kiválasztásának elvei: 

- ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt és legalább három 
ajánlattevőt ajánlattételre felhívni; 
- olyan gazdasági szereplőknek kell ajánlattételi felhívást küldeni, 
amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek vagy 
költségvetési szervek, és amelyek a szerződés teljesítésére való 
alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg 
teljesíteni tudják; 
- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés az 
ilyen eljárásokban nem alkalmazandó; 
- amennyiben van rá lehetőség Tolna megyei székhelyű kis- és 
középvállalkozásokat kell ajánlattételre felhívni; 
- nem lehet ajánlattevő az, aki a Tolna Megyei Önkormányzat korábbi 
közbeszerzési eljárása során az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát 
visszavonta vagy a szerződéskötés az érdekkörében felmerült okból 
hiúsult meg; 
- nem lehet ajánlattevő az, aki a Tolna Megyei Önkormányzattal 
szemben szerződésszegést követett el. 

 
 

6. A Bírálóbizottság m űködése és feladatai 
 
6.1. A Bírálóbizottság elnökét a bírálóbizottsági tagokat megválasztó közgyűlési 

határozatot követő első ülésén a Bírálóbizottság választja meg saját tagjai közül 
a jelenlévő tagok többségének szavazatával. 
 

6.2. Bírálóbizottság elnöke összehívja és vezeti a Bírálóbizottság üléseit, képviseli a 
Bírálóbizottságot. A Bírálóbizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa 
írásban kijelölt bírálóbizottsági tag helyettesíti. 

 
6.3. A Bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van. 
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6.4. A Bírálóbizottság ülésére szóló meghívót és az ülés anyagait (különösen az 
ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás, dokumentáció illetve a bírálati lap 
tervezetét) lehetőség szerint elektronikus úton kell kézbesíteni a bizottsági ülést 
megelőzően legalább 2 nappal. Amennyiben a meghívó és az ülés anyagai 
elektronikus úton nem kézbesíthetők (pl. üzemzavar esetén, illetve ha a 
bizottsági tag részére nem áll rendelkezésre az elektronikus kommunikációhoz 
szükséges informatikai eszköz), a meghívót és a bizottsági ülés anyagait postai 
úton, papír alapú dokumentumként a bizottsági ülést megelőzően legalább 2 
nappal kell megküldeni az érintett bizottsági tag részére. 

 
6.5. Rendkívüli esetben a Bírálóbizottság rövid úton, azonnal is összehívható. Rövid 

úton történő összehívás esetén az írásbeliség mellőzhető, és bármilyen 
értesítési mód (telefon, fax, e-mail, SMS, személyes közlés, stb.) alkalmazható. 

 
6.6. A Bírálóbizottság határozatait a jelenlévő tagok többségének szavazatával 

hozza meg (egyszerű szótöbbség). 
 
6.7. A Bírálóbizottság üléseiről – a Kbt. 22. § (4) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően – jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek – az eljárást lezáró 
döntés esetében – részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A 
jegyzőkönyv elkészítéséről a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi 
szakértelemmel rendelkező köztisztviselő gondoskodik. A jegyzőkönyvet a 
Bírálóbizottság elnöke és a megyei főjegyző (akadályozatása esetén a megyei 
aljegyző) írja alá. 

 
6.8. A Bírálóbizottság feladata az írásbeli szakvélemény, valamint döntési javaslat 

készítése a döntésre jogosult részére, 
Különösen: 

- véleményezi az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívást és 
dokumentációt, illetve versenypárbeszéd esetén az ismertető tartalmát, 

- javaslatot tehet a hirdetménynek a Közbeszerzési Hatóság (Titkársága) 
által történő leellenőrzésre, 

- közreműködik az értékelési eljárás lefolytatásában, 
- javaslatot tesz az ajánlattevő kizárására, 
- javaslatot tesz az ajánlat érvénytelenségére, érvényességére, 
- írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárás 

eredményére vonatkozóan. 
 

6.9. Az írásbeli szakvélemény és a döntési javaslat tervezetének elkészítése a 4.1. 
a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező köztisztviselőnek, amennyiben pedig tanácsadó, szakértő 
igénybevételére kerül sor, az eljárásba bevont tanácsadó, szakértő feladata és 
felelőssége. A döntési javaslatnak a döntésre jogosult elé terjesztése a 
Bírálóbizottság elnökének feladata. 

 
 

7. Tanácsadó, szakért ő 
 

7.1. Az eljárásba bevont tanácsadó vagy szakértő személy vagy szervezet feladata: 
- közreműködés a Bírálóbizottság munkájában, 
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- szakvélemény tervezet, döntési javaslattervezet készítése a Bírálóbizottság 
számára,  

- az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy szervezet szükség szerinti 
tájékoztatása, 

- hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a tanácsadó feladata 
közbeszerzési eljárás Kbt. előírásainak megfelelő lebonyolítása. 

 
 

8. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 
 

8.1 A közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött 
szerződés teljesítéséig terjedően – írásban, a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal Iratkezelési Szabályzatában foglalt iratkezelési szabályoknak 
megfelelően kell dokumentálni. A közbeszerzési eljárások dokumentálása teljes 
körű, annak minden elemére és részfolyamatára kiterjed. 

 
8.2 A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó iratokat – közbeszerzési 

eljárásonként külön főszámon – a Jogi és Területfejlesztési Osztály 
közbeszerzési feladatokkal megbízott köztisztviselője vezeti. Amennyiben a 
közbeszerzési eljárásba tanácsadó vagy szakértő személy, szervezet kerül 
bevonásra, és az eredeti iratok (vagy azok egy része) a tanácsadó vagy a 
szakértő személynél, szervezetnél is megőrzésre kerülhetnek, gondoskodni kell 
arról, hogy azokból haladéktalanul egy másolati példány kerüljön a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatalnál iktatott eljárás dokumentációjába. 

 
8.3 A közbeszerzési eljárásokról évenkénti és tárgyankénti bontásban naprakész 

nyilvántartást kell vezetni. 
 

8.4 A Kbt. 34. §-ában meghatározott, a közbeszerzési eljárások dokumentálásával 
és az iratok megőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a megyei 
főjegyző felelős. 

 
8.5 A közbeszerzési eljárásba polgári jogi szerződéssel bevonni tervezett 

tanácsadóval, szakértővel szemben a dokumentálási és iratmegőrzési 
kötelezettség teljesítéséből adódó feladataikat, az eljárással összefüggésben 
keletkezett dokumentumok átadásának eljárási rendjét a velük kötött 
szerződésben kell kikötni. A szerződések ennek megfelelő előkészítésért a 
megyei főjegyző felelős. 

 
 

9. Közzétételre vonatkozó szabályok 

 
9.1. A Kbt. 30-31. §-ában meghatározott feladatok ellátásáról a 4.1. a) pont alapján 

az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő köteles 
gondoskodni. 
 

9.2. A szerződés módosításának illetve teljesítésének napján a 4.1. a) pont alapján 
az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
köztisztviselő köteles értesíteni a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi 
szakértelemmel rendelkező köztisztviselőt a szerződés módosításának, 
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teljesítésének tényéről és tartalmáról. A szerződés teljesítéséről, módosításáról 
szóló tájékoztató elkészítése, az ezzel összefüggő, a Kbt. 30-31. §-ában 
rögzített egyéb feladatok ellátása a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi 
szakértelemmel rendelkező köztisztviselőnek, illetőleg a közbeszerzési 
tanácsadónak a feladata. 
 

 
II. fejezet 

 
A közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások 

 tervezése és el őkészítése 
 
10.1. A közbeszerzési eljárások előkészítése az éves költségvetés tervezésével 

egyidejűleg, azzal szerves összefüggésben kezdődik. Az előkészítés során az 
adott közbeszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározása, a 
kapcsolódó helyzet-, illetőleg piacfelmérés és a közbeszerzés becsült 
értékének felmérése építési beruházás, informatikai árubeszerzés vagy 
szolgáltatás-megrendelés esetén a Jogi és Területfejlesztési Osztály, egyéb 
beszerzések esetén pedig a Pénzügyi Osztály feladata. A becsült érték 
felmérése bármilyen módszerrel történhet, amely alátámasztja a beszerzés 
költségét, és nem sérti a közbeszerzési eljárás alapelveit.  E pontban 
foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell abban az esetben is, ha 
közbeszerzés előkészítése az éves költségvetés elfogadását követően válik 
szükségessé. 
 

10.2.  A tervezett közbeszerzési eljárások becsült értékének felmérése alapján a 
Jogi és Területfejlesztési Osztály előkészíti az éves összesített közbeszerzési 
tervre vonatkozó közgyűlési előterjesztést. Az éves összesített közbeszerzési 
tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárások indításának és 
befejezésének tervezett időpontját, valamint a lefolytatandó eljárás fajtáját 
figyelemmel a Kbt. 18. §-ában foglaltakra. 
 

10.3. Az éves összesített közbeszerzési tervre vonatkozó előterjesztésnek a 
tárgyévi költségvetés elkészítésével egyidejűleg, illetve az éves összesített 
közbeszerzési terv módosítását tartalmazó előterjesztésnek a módosítás 
szükségességének felmerülését követően történő elkészítése a Jogi és 
Területfejlesztési Osztály feladata. 
 

10.4. Az éves összesített közbeszerzési tervet a Közgyűlés elnöke terjeszti 
jóváhagyás céljából – a Kbt. 33. § (1) bekezdésében foglalt határidő 
figyelembevételével – a Közgyűlés elé. A közbeszerzési terv módosításának 
jóváhagyásáról is a Közgyűlés dönt vagy az erre vonatkozó önálló határozat 
formájában vagy a felmerült beszerzési igényről való közgyűlési döntéssel 
egyidejűleg. 
 

10.5. A közbeszerzési terv legalább öt évig történő megőrzéséről – az iratkezelési 
szabályoknak megfelelően – a megyei főjegyző gondoskodik, a Közbeszerzési 
Hatóság vagy más illetékes szerv kérése alapján megküldéséről a megyei 
főjegyző intézkedik. 
 

10.6. A Közgyűlés a költségvetési év kezdetét követően dönthet előzetes 

34



2012. év július hó Tolna Megyei Közlöny XXII. évfolyam 2. szám 

 
 

összesített tájékoztató elkészítéséről és közzétételéről a Kbt. 32. § (1) 
bekezdés a) és b) pontjainak, illetve a Kbt. 32. § (4) bekezdésének megfelelő 
beszerzései vonatkozásában. 
 

10.7. Amennyiben a Közgyűlés előzetes összesített tájékoztató közzétételéről dönt 
a Kbt. 32. § (4) bekezdésének megfelelő építési beruházás vonatkozásában, a 
tájékoztatót a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést 
követően kell elkészíteni. 
 

10.8. Az előzetes összesített tájékoztatóhoz kapcsolódó feladatok ellátására 10.3. 
pontban foglaltak irányadóak. 
 

10.9. A Közgyűlés elnöke hagyja jóvá az ajánlatkérő éves beszerzéseiről a 
közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és 
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi 
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 92/2011. (XII.30.) 
NFM rendelet 36. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig elkészítendő 
éves statisztikai összegezést. 
 

10.10. Az e fejezet szerinti dokumentumok, hirdetmények jogszabályoknak megfelelő 
formában való és határidőben történő elkészítéséért, közzétételéért a 
Közgyűlés elnöke felelős. 

 
 
 

III. fejezet 
 

A közbeszerzési eljárás lefolytatása 
 

11.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró testület vagy személy az éves összesített 
közbeszerzési tervben foglaltak szerint, illetve a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításának felmerülésekor haladéktalanul elrendeli a közbeszerzési 
eljárás megindítását. Az eljárás megindítást követően a 10.1. pontban 
foglaltak megfelelő alkalmazásával a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, 
beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő 
meghatározza a közbeszerzés becsült értékét. A becsült érték felmérését 
rögzíteni kell a közbeszerzési eljárás iratai között. 
 

11.2. A becsült érték felmérését követően a közbeszerzési eljárás menetére – 
szükség szerint a közbeszerzési tanácsadó bevonásával – a Bírálóbizottság 
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja, vagy a 4.1. a) pont alapján 
az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő részletes 
ütemtervet készít. Az ütemterv célja, hogy a Kbt.-ben meghatározott 
határidőkre figyelemmel kijelölje a közbeszerzési eljárás cselekményeinek 
időpontját a szerződéskötés tervezett időpontjáig bezárólag. 
 

11.3. A felhívás, hirdetmény előkészítéséért és közzétételéért a 4.1. a) pont alapján 
az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
köztisztviselő, a jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, valamint a 
Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja felel. 
Amennyiben közbeszerzési tanácsadó igénybevételére kerül sor, az 
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előkészítésről és a közzétételről a tanácsadó gondoskodik. 
 

11.4. A felhívás, hirdetmény tartalmát a Bírálóbizottság véleményezi. A felhívást, 
hirdetményt – a Bírálóbizottság véleményezését követően – haladéktalanul a 
döntésre jogosult személy, illetőleg testület elé kell terjeszteni jóváhagyás 
céljából. E kötelezettség teljesítéséért a Bírálóbizottság elnöke felel. A 
jóváhagyást a döntésre jogosult testület határozati formában hozza meg, a 
döntésre jogosult személy pedig „Jóváhagyom” megszövegezéssel aláírásával 
látja el a felhívást, valamint ezek – szükség szerint – a tanácsadó részére 
megküldendő példányát. 
 

11.5. A jóváhagyott felhívásnak a Szerkesztőbizottság, az ajánlattevők illetve a 
közbeszerzési tanácsadó részére történő megküldéséről a Bírálóbizottság 
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja, akadályoztatása esetén a 
4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező 
köztisztviselő gondoskodik. 
 

11.6. A Közbeszerzési Hatóság (Titkársága) hiánypótlási felhívása esetén a 
közbeszerzési tanácsadó, illetőleg a Bírálóbizottság közbeszerzési 
szakértelemmel rendelkező tagja a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak 
megfelelően a hirdetményt átdolgozza, és a Közgyűlés elnökének 
jóváhagyását követően, haladéktalanul megküldi a Szerkesztőbizottság 
részére. 
 

11.7. A Kbt. 94-100. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése 
napján a közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a Bírálóbizottság 
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja gondoskodik a 11.4. pont 
szerint meghatározott módon jóváhagyott ajánlattételi felhívás Közbeszerzési 
Döntőbizottságnak való megküldéséről, továbbá az ajánlattételre felhívni 
kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a 
beszerzés becsült értékéről, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását 
megalapozó körülményekről szóló tájékoztatás Közbeszerzési 
Döntőbizottsághoz való benyújtásáról. 
 

11.8. A közbeszerzési eljárásban való részvételt a felhívás ajánlati biztosíték 
adásához is kötheti. Az ajánlati biztosíték összege legfeljebb a közbeszerzési 
érték 10%-áig terjedhet, mértékét az ajánlattevők esélyegyenlőségének 
biztosítására figyelemmel az ajánlat ajánlati kötöttség ideje alatt történő 
visszavonásából vagy a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében 
felmerült okból történő meghiúsulása miatt előreláthatólag felmerülő veszteség 
mértékére tekintettel kell megállapítani. A felhívást úgy kell megfogalmazni, 
hogy a nyertes ajánlattevő által nyújtott biztosíték a közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé váljon. A 
biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek a Tolna Megyei Önkormányzat bankszámlájára történő 
befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján 
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés 
helyét, illetőleg a Tolna Megyei Önkormányzat bankszámlaszámát, továbbá a 
befizetés igazolásának módját a felhívásban meg kell határozni. Az ajánlati 
biztosíték szabályozására egyebekben a Kbt. 59. §-ában foglaltak az 
irányadóak. 
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11.9. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása, a kiegészítő tájékoztatást igénylő, 

illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre adandó válaszok írásban történő 
rögzítése és ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére történő megküldése 
a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti 
szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó 
feladata. Az ajánlattevők részére megadott kiegészítő tájékoztatás illetve a 
konzultáción elhangzó kérdésekre adott válaszok tartalmáról a Bírálóbizottság 
legközelebbi ülésén tájékoztatást kell adni. 
 

11.10. A dokumentáció, illetve annak ellenértéke visszajuttatására – a Kbt-ben 
meghatározott esetekben – a Bírálóbizottság pénzügyi szakértelemmel 
rendelkező tagja, illetve a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés 
tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, illetőleg a 
közbeszerzési tanácsadó tesz intézkedéseket. 
 

11.11. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések személyesen történő beadása esetén az 
átvevő, illetve a közbeszerzési tanácsadó átvételi elismervényt állít ki, mely 
tartalmazza az átadó, átvevő nevét, az ajánlat, részvételi jelentkezés átadás-
átvételének időpontját (év, hó, nap, óra, perc). Az átvevő az átvételről az 
elismervény átadásával haladéktalanul tájékoztatja a megyei főjegyzőt. 
 

11.12. A bármely módon érkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az 
ajánlattételi, részvételi határidő lejártáig a megadott hivatali helyiségben, 
zárható helyen őrzi a Jogi és Területfejlesztési Osztály közbeszerzési 
feladatokkal megbízott köztisztviselője, közbeszerzési tanácsadó bevonása 
esetén a megbízási szerződés ettől eltérően is rendelkezhet. 
 

11.13. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések bontását az ajánlattételi, részvételi 
határidő lejártának időpontjában – a Kbt.-ben meghatározott személyek 
jelenlétében – lehetőség szerint a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, 
beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő és a jogi 
szakértelemmel rendelkező köztisztviselő kezdi meg, és folytatja le és végzik 
el a Kbt. 62. §-ában meghatározott feladatokat. Amennyiben közbeszerzési 
tanácsadó igénybevételére kerül sor, a bontási eljárás lefolytatása a 
tanácsadó feladata, a Kbt. 62. §-ában meghatározott feladatokat a 4.1. a) pont 
alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő 
bevonásával végzi el. A törvény által szabályozott személyek részére a 
meghívók elküldése a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi 
szakértelemmel rendelkező köztisztviselő feladata. 
 

11.14. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről a 
jegyzőkönyv elkészítése és ajánlattevő, illetve részvételre jelentkezők részére 
történő igazolható átadása, megküldése a 4.1. a) pont alapján az eljárásba 
bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselőnek, illetőleg a 
közbeszerzési tanácsadónak a feladata. 
 

11.15. A bontási jegyzőkönyv egy eredeti példányban készül, melyet a 4.1. a) pont 
alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező köztisztviselő és a jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő 
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kézjegyével lát el. Amennyiben az ajánlatkérő közbeszerzési tanácsadót vesz 
igénybe, a bontási jegyzőkönyvet a közbeszerzési tanácsadó és a 4.1. a) pont 
alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő látja 
el kézjegyével. Amennyiben a bontási eljáráson Bírálóbizottsági tag is részt 
vesz, a bontási jegyzőkönyvet ő is ellátja kézjegyével. A bontási jegyzőkönyv 
az eredetivel mindenben megegyező másolati példánya az összes 
ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek legkésőbb a bontástól 
számított öt napon belül megküldésre kerül. A bontási jegyzőkönyv 
megküldése a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel 
rendelkező köztisztviselő, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó feladata. 
 

11.16. A bontási jegyzőkönyvben – melynek mellékletét képezi a jelenléti ív – 
rögzíteni kell a bontáskor ismertetésre kerülő adatokat. 
 

11.17. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálásához szükséges szakvélemény 
szakmai előkészítését a 4.1. a) pontban meghatározott személyek, 
amennyiben pedig közbeszerzési tanácsadó igénybevételére is sor kerül, a 
tanácsadó végzi. A szakvélemény és a döntési javaslat elkészítése a 
Bírálóbizottság feladata. 
 

11.18. Hiánypótlás elrendelését és felvilágosítás kérését a Bírálóbizottság elnöke 
vagy a közbeszerzési tanácsadó kezdeményezi a Közgyűlés elnökénél. A 
hiánypótlást a Közgyűlés elnöke a Kbt. 67. §-ában foglaltakra figyelemmel 
írásban rendeli el. A hiánypótlásról a Bírálóbizottság legközelebbi ülésén a 
Bírálóbizottság elnöke vagy a tanácsadó a Bírálóbizottság tagjai részére 
tájékoztatást ad. 
 

11.19. A Bírálóbizottság elnöke vagy a tanácsadó a szakvélemény előkészítése 
során kezdeményezi a Közgyűlés elnökénél az esetleges közbenső 
intézkedések megtételét: 
 

Különösen: 
- a számítási hiba javítását, 
- az indokoláskérést, 
- a tájékoztatáskérést. 

 
A közbenső intézkedésről a Bírálóbizottság legközelebbi ülésén a 
Bírálóbizottság elnöke vagy a közbeszerzési tanácsadó a Bírálóbizottság 
tagjai részére tájékoztatást ad. 

 
11.20. A hiánypótlási felhívásra, illetve egyéb intézkedésre érkezett iratok, válaszok 

vizsgálatára a 11.17. és 1.18. pontokban előírt módon kell eljárni. 
 
11.21. Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás(oka)t a 4.1. a) pont alapján az 

eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
köztisztviselő, illetve az eljárásba bevont külső tanácsadó, szakértő személy 
vagy szervezet képviselője vezeti a felhívásban meghatározott módon és 
szabályokkal. Versenypárbeszéd alkalmazása esetén a konzultáció(ka)t a 4.1. 
a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező köztisztviselő, illetve külső tanácsadó, szakértő személy vagy 
szervezet képviselője folytatja le. A jegyzőkönyv(ek) elkészítéséért – 
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amennyiben az a szerződése alapján nem a tanácsadó, illetve a szakértő 
feladata – a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel 
rendelkező köztisztviselő a felelős. A jegyzőkönyv(ek)et a résztvevő 
ajánlattevők is aláírják. 
 

11.22. A 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti 
szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, amennyiben az ajánlatkérő 
közbeszerzési tanácsadót vesz igénybe, a közbeszerzési tanácsadó a végleges 
ajánlatot a Bírálóbizottság elé terjeszti. A Bírálóbizottság döntési javaslatához 
csatolni kell az írásbeli szakvéleményt és a tagok indokolással ellátott bírálati 
lapjait. 

 
11.23. A Bírálóbizottság döntési javaslatát a közösségi értékhatárt elérő vagy 

meghaladó közbeszerzési eljárás esetében – amennyiben a hatáskörét a 
Közgyűlés nem ruházta át elnökére – előterjesztés és határozati javaslat 
formájában a Közgyűlés rendes vagy soron kívüli ülésén vitatja meg. 

 
11.24.  Az előterjesztés és a határozati javaslat elkészítése a 4.1. a) pont alapján az 

eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
köztisztviselő feladata a jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő 
bevonásával. 
 

11.25.  A Közgyűlés a döntését – minősített többséggel – az előterjesztett javaslat 
elfogadásával, módosításával, újra tárgyalásával határozat formájában hozza 
meg, melynek tartalmaznia kell: 

- az eljárás eredményének, eredménytelenségének megállapítását 
indokolással együtt; 

- érvénytelen ajánlatok, kizárt ajánlattevők megállapítását indokolással 
együtt; 

- nyertes ajánlattevő nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét; 
- esetlegesen a következő legkedvezőbb ajánlattevő nevét, székhelyét, 

ellenszolgáltatásának összegét; 
- eredményhirdetés időpontját, a kihirdetésért felelős személyként a 

Közgyűlés elnökét; 
- az eredményhirdetés során ismertetendő írásbeli összegezés tartalmát; 
- szerződéskötés időpontját, a szerződés aláírásáért felelős személyként 

a Közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt. 
 
11.26. Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a 4.1. 

a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező 
köztisztviselő, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó a Kbt. 77. § (2) bekezdése 
alapján írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról illetve a 
részvételi jelentkezésekről. Az összegezést a döntésre jogosult személy, 
illetőleg testület elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából. A jóváhagyást a 
döntésre jogosult testület határozati formában hozza meg, a döntésre jogosult 
személy pedig „Jóváhagyom” megszövegezéssel aláírásával látja el az 
összegezést. 

 
11.27. Az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők, a részvételre jelentkezők részére 

törvényi határidőn belül történő megküldése [Kbt. 77. § (1) és (2) bek. ] a 4.1. a) 
pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező 
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köztisztviselőnek, illetőleg a közbeszerzési tanácsadónak a feladata. 
 

11.28. A tájékoztató közzététele a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi 
szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó 
feladatát képezi. 

 
11.29. Előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatos álláspontot a közbeszerzési 

tanácsadó, ennek hiányában a Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel 
rendelkező tagja készíti elő és a Közgyűlés elnökének jóváhagyását követően 
küldi meg az ajánlattevőknek [Kbt. 79. § (3) bekezdése]. 

 
11.30. A nyertes ajánlat jellemzőiről történő tájékoztatás megadását a 4.1. a) pont 

alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező köztisztviselő, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó készíti elő és a 
Közgyűlés elnökének jóváhagyását követően küldi meg az ajánlattevőnek (Kbt. 
81. §). 

 
11.31. Az ajánlati biztosíték visszafizetése érdekében a Bírálóbizottság pénzügyi 

szakértelemmel rendelkező tagja intézkedik. 
 

11.32. A szerződés aláírásra alkalmas állapotban való elkészítéséért a 4.1. a) pont 
alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő felel. 
A szerződést a megyei önkormányzat képviseletében a Közgyűlés elnöke írja 
alá és a megyei főjegyző ellenjegyzésével látja el. 

 
 

IV. fejezet 
 

Konzorciumi együttm űködés, társulási megállapodás 
 

12.1. A konzorciumi együttműködésben, vagy társulásban megvalósuló 
 árubeszerzés, szolgáltatás, vagy építési beruházás közbeszerzési eljárása 
 során a társulási, vagy konzorciumi megállapodásban foglalt eseti 
 előírásoknak megfelelően kell eljárni. 

 
 

V. fejezet 
 

A közbeszerzések ellen őrzése 
 

13.1. Az ajánlatkérő egyes közbeszerzési eljárásait a megyei főjegyző azok 
folyamatában jogosult és köteles ellenőrizni. 
 

13.2. A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzésére a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatalra vonatkozó belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak az irányadók. 

 
 

VI. fejezet 
 

A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat 
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14.1.  A Közgyűlés, illetve a Közgyűlés elnöke dönt – a megyei főjegyző javaslatára – 
a Közbeszerzési Döntőbizottságnál történő jogorvoslati eljárás megindításáról. 
A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek mértékét és lehetőség szerint 
költségvetési forrását a megyei főjegyző a jogorvoslati eljárás megindítására 
tett javaslatával egyidejűleg megjelöli. 
 

14.2. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az 
észrevétel elkészítéséről és az iratok határidőben való megküldéséről - szükség 
esetén közbeszerzési tanácsadó igénybevétele útján – a Közgyűlés elnöke által 
kijelölt (az ajánlatkérőt képviselő) személy gondoskodik. 

 
14.3. Az 5.1. pontban meghatározott hatásköri rendelkezéseknek megfelelően a 

Közgyűlés, illetve a Közgyűlés elnöke dönt – a megyei főjegyző javaslatára – a 
folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről a Közbeszerzési 
Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig. Az erről szóló 
értesítésnek a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz való megküldéséről a megyei 
főjegyző gondoskodik. A Kbt. 124. § (7) bekezdése alapján a szerződést az ügy 
érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező 
határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési 
Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi.  
 

14.4. Az 5.1. pontban meghatározott hatásköri rendelkezéseknek megfelelően a 
megyei főjegyző javaslatára a Közgyűlés, illetve a Közgyűlés elnöke dönt – 
szükség szerint közbeszerzési tanácsadó igénybevétele útján – a 
Közbeszerzési Döntőbizottságnak önálló jogorvoslattal támadható végzése 
ellen benyújtandó jogorvoslatról, vagy az ügy érdemében hozott határozata 
keresettel történő bírósági felülvizsgálatának kezdeményezéséről, a jogorvoslati 
kérelem és a keresetlevél tartalmáról. 

 
14.5. A jogorvoslati kérelem, illetve a keresetlevél határidőben történő benyújtása 

iránt a megyei főjegyző intézkedik. 
 
 

VII. fejezet 
 

Az Európai Bizottság eljárása 
 
15.1. Az Európai Bizottságnak a jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására 

vonatkozó felhívására a jelzett jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást a megyei 
főjegyző javaslatára - szükség szerint közbeszerzési tanácsadó igénybevétele 
útján – a Közgyűlés, az egyedi határozattal átruházott hatáskör esetén a 
Közgyűlés elnöke hagyja jóvá. A tájékoztatás jóváhagyása során figyelemmel 
kell lenni arra, hogy a tájékoztatást Kbt. 166. § (3) bekezdésében 
meghatározottak szerint határidőn belül köteles az ajánlatkérő megküldeni a 
Közbeszerzési Hatóság részére. 

 
 

VIII. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
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16.1. E szabályzat rendelkezéseit a Kbt., valamint annak felhatalmazása alapján 

alkotott jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. 
 
16.2. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő a Kbt. 123. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazással nem él, a nemzeti eljárásrend szerinti 
árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzés 
megvalósítása során a Kbt. Második Részében foglalt szabályok által nem 
kötött, önálló eljárási szabályokat nem alakít ki. A nemzeti eljárásrendben 
lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltak az irányadóak. 

 
16.3. E szabályzat 2012. május 1-jén lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg 
 hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát 
 jóváhagyó 78/2010. (IX.16.) számú közgyűlési határozat, valamint az azt 
 módosító 127/2010. (XII.10.) számú közgyűlési határozat. 
 
16.4. E szabályzat rendelkezéseit hatálybalépését követően a folyamatban lévő 
 közbeszerzési eljárásokban is alkalmazni kell, kivéve, ha a rendelkezésnek a 
 folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban történő alkalmazását a Kbt. 
 vagy a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó más jogszabály kizárja. 
 
16.5. A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy jelen szabályzatot a Tolna 
 Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján (www.tolnamegye.hu) közzétegye. 
 
Záradék: 
A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatát a ……/2012. (IV.26.) közgyűlési határozatával hagyta jóvá.  
 
Szekszárd, 2012. április ... 
 
          dr. Puskás Imre 
        a Közgyűlés elnöke 
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A Tolna Megyei Közgy űlés  
21/2012. (IV. 26.) közgy űlési határozatának melléklete 

 
 
 

„M9” T ÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

TERVEZET 
 
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 
módosított 1996. évi XXI. törvény 16. § (5) bekezdésének előírásai szerint szervezeti és 
működési szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg.  
 

I . 
 

Általános rendelkezések 
 

(1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 
(továbbiakban: Tft.) 15.§ (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei Közgyűlés, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Közgyűlés, a Somogy Megyei Közgyűlés, a Tolna Megyei Közgyűlés, a Vas 
Megyei Közgyűlés, és a Zala Megyei Közgyűlés jogutódja az „M9” Térségi Fejlesztési 
Tanács alapítóinak. 
 
(2) A térségi fejlesztési tanács megnevezése: „M9” Térségi Fejlesztési Tanács. 
 
(3) Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) jogi személy, nyilvántartására 
vonatkozóan a Tft. 15. § (1) bekezdésének szabályai, gazdálkodására és beszámolási 
kötelezettségére a 15. § (1/a) bekezdésének szabályai az irányadók. 
 
(4) A Tanács székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 
 
(5) A Tanács alapításának időpontja: 2010. április 8. 
 
(6) A Tanács működésének törvényességi felügyeletét a Kormánynak a térségi fejlesztési 
tanács székhelye szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szerve látja el. 
 
(7) A Tanács feladat- és hatáskörét a Tftv. alapján, jelen SZMSZ-ben meghatározott módon 
gyakorolja. 
 
(8) A Tanács alaptevékenysége: 841354 Területpolitikai támogatások, tevékenységek. 
 
(9) A Tanács működési területe a tervezett M9-es gyorsforgalmi út gazdasági társadalmi és 
települési vonzáskörzete, Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, és Zala 
megyék közigazgatási területe. 
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II. 
 

A Tanács célja 
 
A Tanács célja az M9-es gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának 
meggyorsítása, az érintett megyék célkitűzéseivel összhangban a régión belüli és a régiók 
közötti közlekedési kapcsolatot javítása. Ennek érdekében feltárja és összehangolja a tervezett 
M9-es gyorsforgalmi út vonzáskörzetében lévő települések társadalmi- gazdasági 
célkitűzéseit, elősegíti az M9-es gyorsforgalmi út nemzetközi gyorsforgalmi úthálózathoz 
való kapcsolódási lehetőségeit. 
 

III . 
 

A Tanács feladat-és hatásköre 
 
(1) A Tanács működési területén összehangolja a kormányzat, a régiók, a megyék, a 

települések, gazdasági szervezetek, civil szervezetek közúthálózat fejlesztési, 
területfejlesztési céljait. 

 
 Ennek keretében: 

a.) A területfejlesztési törvény alapján a Tanács, rendelkezésre álló eszközeivel kiemelten 
segíti, és feladatának tekinti 

- a régiók, megyék közötti együttműködés fejlesztését, 
- a regionális és megyei fejlettségbeli különbségek csökkentését, 
- az elmaradott térségek elérhetőségének javítását, 
- a kiegyensúlyozott térségi fejlődést, 
- a fenntartható fejlődés környezeti feltételéinek biztosítását, 
- a belső gazdasági és társadalmi kohézió erősítését. 
b.) Megállapodhat a megyei közgyűlésekkel, továbbá más, a térségi fejlesztési 

programokban közreműködő szervezetekkel a programok és fejlesztések 
finanszírozásában. 

c.) Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a fejlesztések 
megvalósításáról. 

d.) Véleményezi az illetékességi területét érintő koncepciókat és a megyei 
területrendezési terveket. 

e.) Forrásokat gyűjt a Tanács működéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. 
f.) Elfogadja szervezeti és működési szabályzatát. 
g.) Kialakítja éves munkatervét és meghatározza középtávú munkaprogramját, évente 

értékeli saját tevékenységét. 
h.) Elkészíti és elfogadja éves költségvetését, valamint a végrehajtásáról szóló, külön 

jogszabályban meghatározott beszámolót 
i.) Kialakítja együttműködési kapcsolatrendszerét. 
j.) Elősegíti a M9 térsége fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és 

civil szereplők együttműködését, a területfejlesztési feladatok összehangolását, 
kiemelt figyelmet fordítva a környezet- és természetvédelmi szempontok 
érvényesítésére. 

k.) Elősegíti a korszerű, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerését és a 
területfejlesztési politika széleskörű alkalmazását.  

l.) Kiemelt figyelmet fordít az M9 térsége fejlesztését lehetővé tevő nemzetközi és hazai 
erőforrások feltárására, a befektetések ösztönzésére, elősegítésére. 

m.) Összehangolja a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervező döntéseket. 
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n.) Hozzájárul az ország nemzetközi elérhetőségének javításához, a térségi elérhetőség 
javításának keretén belül, segíti a főúthálózat fejlesztését, a teherbíró képesség növelő 
program teljesülését. 

o.) Segíti a városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztését, a közlekedési 
módok összekapcsolásának programját (a logisztikai központok, ipari parkok 
bekapcsolását a főközlekedési hálózatokba önálló program keretén belül) 

p.) Segíti a Regionális Operatív programok útfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseinek a 
megvalósítását. 

q.) A Tanács egyik legfontosabb feladata a Közlekedési Operatív Program 
megvalósításának segítése, az OP beavatkozási területeinek figyelemmel kísérése, a 
beavatkozási területeken az egyes tevékenységek lehetőség szerinti segítése. 
Folyamatos kapcsolattartás, az Irányító Hatósággal, munkájának támogatása 
együttműködési megállapodás keretén belül. 

r.) Feladatának tekinti a tranzit forgalom hátrányos hatásainak csökkentését a térségi 
kohézió erősítésének érdekében. 

s.) A régiókon belül a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó iparterületek, logisztikai 
központok elérhetőségét javító bel-és külterületi utak fejlesztésébe, a logisztikai 
hálózat rendszerszerű tovább fejlesztésébe a koordináló szerepet tekinti egyik 
alapvetően fontos területfejlesztést segítő feladatának. 

t.) A térségi fejlesztési program megvalósítása érdekében pénzügyi tervet készít. 
u.) Véleményezi, és szükség esetén kiegészíti a területét érintő különböző szintű 

fejlesztési elképzeléseket. 
v.) Támogatja azt a nyugat-dunántúli kezdeményezést, amely az „eredeti M9” teljes 

dunántúli szakaszáért, azaz a Sopron - Szombathely - Zalaegerszeg - Kaposvár – 
Szekszárd útvonalért történő lobbizást sürgeti (összhangban a 2004-ben aláírt 
háromrégiós megállapodással, valamint a 2008-ig hatályos OTrT-vel). 

 
IV. 

 
A Tanács tagjai 

 
(1) A Tanács tagjai 

a) a Tanács illetékességi területén működő Baranya Megyei, Győr-Moson-Sopron 
Megyei, Somogy Megyei, Tolna Megyei, Vas Megyei, Zala Megyei Közgyűlés 
elnökei, 

b) a Baranya Megyei, Győr-Moson-Sopron Megyei, Somogy Megyei, Tolna Megyei, 
Vas Megyei, Zala Megyei Közgyűlés egy-egy képviselője, 

c) az NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatóság képviselője, 
d) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselője, 
e) az érintett megyei jogú városokat képviselő egy fő, 
f) az érintett kistérségeket képviselő egy fő. 
 

(2) A tanács tagjainak száma összesen 16 fő. 
 
(3) A Tanács ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt a Tftv.-ben 

meghatározott személyek, szervezetek. 
 
(4) A Tanács ülésére, illetve egyes napirendjének megtárgyalására – az előterjesztő 

indítványára, az elnök döntése alapján – meghívhatók más szervek képviselői és szakértők 
is. 
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(5) A tagokat megillető jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén jelenlévő 
tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv vezetője által írásban - állandó vagy eseti 
jelleggel - felhatalmazott, az ülésen jelenlévő személy helyettesítheti. A Tanácsba 
delegáló szervek a delegált személyéről és annak megváltoztatásáról szabadon döntenek. 
A tanácstagok mandátumát, valamint a nevükben eljáró személyek képviseleti 
jogosultságát a Tanács vizsgálja. 
 

(6) A Tanács tagjainak megbízatása a delegáló szerv által történő visszahívásig tart. A 
delegáló szerv köteles a képviseletre jogosult személy megbízásáról, felmentéséről és 
visszahívásáról szóló határozatot, igazolást az azt követő ülést megelőzően a Tanács 
elnökének átadni.  

 
V. 
 

A Tanács tisztségviselőinek feladat-és hatásköre 
 
(1) A térségi tanács szervei: 

- elnök, 
- alelnökök, 
- bizottság(ok). 
 

(2) A térségi fejlesztési tanács a tagjai sorából elnököt és alelnököket választ. Az elnök és az 
alelnökök megbízatása az önkormányzati választásokat követően a térségi fejlesztési 
tanács alakuló ülésének összehívásáig tart. Ezen időszakon belül az elnök és az alelnökök 
tisztsége megszűnik tisztségtől függő tagság esetében a tisztség, delegált képviselő esetén 
a delegálás megszűnése esetén. 

 
(3) A Tanács elnöke 

a.) képviseli a térségi tanácsot, 
b.) összehívja a térségi tanács ülését, 
c.) előkészíti és vezeti a tanácskozást, 
d.) meghatározza az ülések munkarendjét, 
e.) érvényt szerez a térségi tanács ügyrendi előírásainak, 
f.) gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, 
g.) irányítja a térségi tanács munkaszervezetét. 
 

(4) A Tanács alelnöke(i) az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti(k) a Tanács elnökét, 
illetve megbízásuk esetén képviseli(k) a Tanácsot. 
 
(5) A Tanács tagjaiból és felkért szakemberekből bizottságot hozhat létre. A bizottság a 
Tanács javaslattevő, döntés előkészítő szerve. 
 

a) A bizottság tagjainak száma: legalább három fő. Elnöke a térségi tanács tagja. 
 
b) A bizottság maga határozza meg – a Tanács ügyrendjében meghatározott keretek között 
– működésének szabályait. 
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VI. 
 

A Tanács munkaszervezete 
 

(1) A munkaszervezeti feladatokat külön megállapodás alapján - a Zala Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. látja el. 

 
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

A munkaszervezet ellátja a tanács pénzügyi, számviteli, gazdasági szervezeti feladatait. 
 
A munkaszervezet feladatai: 

• A Tanács adminisztrációs tevékenységének ellátása; 
• A Tanács ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása; 
• A Tanács üléseinek előkészítése; 
• A Tanács és külső szervezetek között kötendő szerződések előkészítése; 
• Gondoskodás a két tanácsülés közötti időszakban a Tanács határozatainak, 

döntéseinek végrehajtásáról; 
• Ellátja a Tanács működésével kapcsolatos operatív feladatokat; 
• Évente beszámolót készít a munkaszervezet és a Tanács munkájáról; 
• Gondoskodik és megszervezi a Tanács munkájának és eredményeinek propagálását; 
• Gondoskodik a Tanács és külső szervezetek között létrejött együttműködési 

megállapodás teljesítéséről; 
• Lebonyolítja és megszervezi a Tanács bizottságainak üléseit; 
• A szakterületét érintő jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtásának 

irányítása és ellenőrzése; 
• A tanács működésével kapcsolatos valamennyi pénzügyi gazdasági tevékenység 

ellátása, a költségvetési szervek gazdálkodása szervezeti, személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosításával, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályok megtartásával 

 
A térségi fejlesztési tanács munkaszervezeti feladatait az Zala Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. külön megállapodás alapján ellátja, felmerülő költségeiről a 
Tanács az éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolójához tájékoztató elszámolást 
készít. 
 
A tanács pénzügyi tevékenységének ellátása, költségvetési kapcsolatainak ügyintézése; 
 
Azokban az esetekben, ahol a jogszabály a Tanács működésével kapcsolatos gazdálkodásra a 
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok alkalmazását rendeli, a Tanács az 
arra vonatkozó, mindenkor hatályos törvényeknek, kormányrendeleteknek, miniszteri 
rendeleteknek és utasításoknak, valamint belső szabályzatainak megfelelően jár el. 
A Tanács a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítésének rendjét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. A munkaszervezet vezető, mint pénzügyi vezető feladata a térségi tanács munkáját 

ill etően: 
a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a pénzügyi szervezetet, 
b) a munkaszervezet pénzügyi munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi a 

végrehajtást, 
c) pénzügyi intézkedéseket hoz, 
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d) felelős a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó 
előirányzat-módosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a 
beszámolási, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját 
szervezetére kiterjedő feladatok ellátásáért. 

2. A pénzügyi ügyintéző önálló felelősséggel látja el a munkaköri leírásában meghatározott 
pénzügyi-gazdálkodási feladatokat, felelős a pénzügyi folyamatok szakszerű, gazdaságos 
és hatékony működéséért, a feladatok szakszerű és pontos és határidőre történő 
végrehajtásáért. 

3. Valamennyi aláírásra jogosult személy aláírását a pénzügyi ügyintéző (adminisztrátor) 
tartja nyilván. 

4. A tanács esetében a költségvetési szerv vezetőjének feladatait a tanács elnöke látja el. 
5. A tanács esetében a gazdasági vezető feladatait a munkaszervezet vezetője látja el. 
 
 

Kötelezettségvállalás rendje 
 

A kötelezettségvállalásra a tanács elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott jogosult. 
 

Ellenjegyzés rendje 
 
Ellenjegyzésre a munkaszervezet vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy 
jogosult. 
 

Érvényesítés rendje 
 
Érvényesítést csak az ügyvezető által írásban megbízott, legalább középfokú iskolai 
végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó végezhet.  
 

Utalványozás rendje 
 
Utalványozásra a tanács elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 
 
A gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés 
igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs 
részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az 
adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, 
részletszabályokat a Tanács külön belső szabályzatban állapítja meg. 
 

VII . 
 

A Tanács működése 
 

(1) A Tanács ellátja mindazokat a feladatokat, és gyakorolja mindazokat a hatásköröket, 
amelyeket a jogszabályok, illetve az SZMSZ meghatároz. A Tanács testülete 
működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg. 

 
(2) A Tanács döntéseit tanácsülésen hozza. 
 

(3) A Tanács üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, az előzetesen 
jóváhagyott munkaterv szerinti programmal tartja. A munkatervben meg kell határozni 
az ülés tervezett időpontját és napirendjeit, valamint az előterjesztő személyét. 
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a. A Tanács ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább három tag az ok és cél 

megjelölésével kéri. A tanácskozást az indítvány kézhezvételétől számított 30 
napon belüli időpontban kell megtartani. 

b. A Tftv. 16.§ (5) bekezdése értelmében az ügyrend elfogadásához a Tanács 
tagjainak egyhangú támogató szavazata szükséges. Ennek hiányában az ügyrendet 
a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a tanács tagjai minősített többségének 
támogató szavazatával elfogadható. 

c. A Tanács határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele jelen van. 
Döntéseit nyílt szavazással, – az egyhangú, illetve minősített többséggel 
meghozott döntést igénylő esetek kivételével – egyszerű szótöbbséggel (a 
jelenlévő tagok 50%-a + 1 fő) hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

d. A tagokat megillető jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén 
jelenlévő tag gyakorolhatja. 

e. Minősített többséghez a Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai 2/3-ának 
támogató szavazata szükséges. Minősített többséget kizárólag törvény írhat elő. 

 
(4) Az eseti meghívottak körét – a tárgyalt témától függően – a munkatervben kell 
rögzíteni, illetve az elnök határozza meg. 

 
(5) A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak számára a tanácskozás 
meghívójával együtt a döntés- előkészítő előterjesztéseket is meg kell küldeni. A 
tanácskozási joggal rendelkező meghívottak a tárgyalt témában az általuk képviselt 
álláspontot szóban vagy írásban kifejthetik, kérdést tehetnek fel, szavazásra azonban 
nem jogosultak. 

 
(6) A Tanács ülései nyilvánosak. Személyi- és a tanács alapvető gazdasági érdekeit 
érintő ügyben zárt ülés is elrendelhető. A zárt ülés megtartását kezdeményezhetik a 
Tanács elnöke, valamint a Tanács tagjai. 

 
(7) A Tanács tagjai díjazásra és költségtérítésre nem jogosultak. 
 
(8) Amennyiben a Tanács tagja vagy közeli hozzátartozója (Ptk. szerinti) valamely, a 
Tanács által tárgyalt/kezelt ügyben érintett, köteles az érdekeltséget bejelenteni. Az 
összeférhetetlenséggel érintett ügyben, annak vitájában és a döntésben nem vehet részt. 
 
(9) A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Tanács elnöke (az 
ülést levezető elnök) és a munkaszervezet vezetője hitelesíti. 
 
(10) A Tanács üléséről készült jegyzőkönyv rögzíti mindazon körülményeket, amelyekből 
megállapítható, hogy az ülés összehívása, lebonyolítása, határozatainak elfogadása, határozata 
jogszerű-e. A jegyzőkönyv tartalmi követelményeit az Ügyrend szabályozza. 
 
(11) Amennyiben a Tanács ülésén a jelen lévő tagok száma akár érkezés, akár távozás miatt 
változik, ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell és az ülés határozatképességét folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni és változás esetén azt a jegyzőkönyvben rögzíteni. 
 
(13) A Tanács üléséről készített jegyzőkönyvet, valamint a határozatokat az ülést követő 8 
napon belül meg kell küldeni a Tanács tagjainak és a Kormány általános hatáskörű területi 
államigazgatási szervének. 
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(14) A Tanács tagjai a Tftv. rendelkezéseinek megfelelően teljesítik beszámolási 
kötelezettségeiket.  

 
VIII. 

 
A Tanács gazdálkodása és működési költségviselésének rendje 

 
(1) A Tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési hozzájárulás, a 
pályázatokon elnyert források, valamint a térségi fejlesztési tanácsban szavazati joggal 
rendelkező szervezetek befizetései biztosítják azzal, hogy működtetéséhez központi 
költségvetési hozzájárulás csak a törvény alapján kötelezően létrehozott térségi fejlesztési 
tanács részére adható. 
 
(2) A Tanács a szervezeti és működési szabályzatában a működési költségeihez befizetési 
kötelezettségeket határoz meg, amelynek konkrét összegéről a Tanács az éves 
költségvetésében határozattal dönt. Az egyes szavazati joggal rendelkező nem kormányzati 
szervezeteket terhelő befizetési kötelezettség csak az adott szervezetet képviselő tag 
egyetértése esetén haladhatja meg a Tanács által meghatározott összes befizetési kötelezettség 
összegének 15 százalékát. A Tanács éves költségvetéséről elfogadott határozatában rögzített 
befizetés elmulasztása esetén a Tanács megkeresheti az állami adóhatóságot az adók módjára 
történő behajtás érdekében. 
 
(3) A Tanács megállapodhat a térségi fejlesztési programokban közreműködőkkel, a 
működés és a programok fejlesztésének finanszírozásáról. 
 
(4) A Tanács működésével kapcsolatos gazdálkodásra a költségvetési szervek gazdálkodására 

vonatkozó – mindenkor hatályos államháztartásról szóló, jelenleg 2011. évi CXCV. 
törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező, jelenleg 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaival összhangban álló - szabályokat kell 
alkalmazni a területfejlesztési törvényben meghatározott sajátosságok 
figyelembevételével.  

 
IX. 

 
Bélyegzőhasználat 

 
(1) A Tanács hivatalos körbélyegzője: 
 

„M9”  Térségi Fejlesztési Tanács 
 

középen térkép, az M9 nyomvonalával. 
 
(2) A Tanács bélyegzőinek őrzéséről és a használatra jogosultaknak történő átadásáról a 

munkaszervezet vezetője gondoskodik. 
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X. 
 

A kiadmányozási jog 
 
(1) A kiadmányozási jog az arra jogosult vezetőnek az ügyek érdemi elintézésére vonatkozó 
eljárási intézkedése. 
 
(2) A kiadmányozási jog az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács tekintetében a Tanács elnökét 
illeti meg. A Tanács elnöke az általa kiadmányozott ügyiratot nyilvántartásra és intézkedésre 
a munkaszervezetnek átadja. 
A munkaszervezet-vezető a működés során- adminisztratív, közbenső intézkedések 
tekintetében- saját kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik. 
 
(3) Az iratok kezelésének, nyilvántartásának, irattározásának, selejtezésének rendjét 
Iratkezelési és Selejtezési Szabályzat tartalmazza. 
 

XI. 
A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) feletti munkáltatói jogkör 

gyakorlásának rendje 
 
 
A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) feladat-és hatáskörébe tartozik a Tanács és az 
Ügynökség közti kapcsolattartás, aki(k) az általános munkajogi szabályok szerinti 
felelősséggel végzi(k) tevékenységét/tevékenységüket. 
A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) felett a munkáltatói jogkört a Tanács elnöke 
gyakorolja. 
 

XII. 
 

Záró rendelkezések 
 
Jelen SZMSZ-t a Tanács 2010. április 8-án tartott alakuló ülésén jóváhagyta. 
 
Az alakuló ülés 2010. április 8-án kimondta a „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 
megalakulását. 
 
A módosított SZMSZ-t a Tanács 2012. …………..……-án tartott ülésén tudomásul vette. 
 
A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. ……………. hó …. napján lép 
hatályba. Rendelkezéseit hatálybalépésétől kell alkalmazni. 
 
Zalaegerszeg, 2012. ……………………………. 
 
Az SZMSZ-t jóváhagyó határozatok számai: 
 
Baranya Megyei Közgyűlés:  ………………………… határozat 
Győr-Moson-Sopron Közgyűlés:  ………………………… határozat 
Somogy Megyei Közgyűlés:  ………………………… határozat 
Tolna Megyei Közgyűlés:  ………………………… határozat 
Vas Megyei Közgyűlés:  ………………………… határozat 
Zala Megyei Közgyűlés:  ………………………… határozat 
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A Tanács belső szabályzatainak tárgyköreit az ügyrend külön melléklete tartalmazza. 
 
Zalaegerszeg, 2012. ……………………………. 
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A Tolna Megyei Közgy űlés  
23/2012. (IV. 26.) közgy űlési határozatának mellékletei 

 
 

1. számú melléklet 
 

2012. évi munkaid ő mérleg 
 

Sorszám Szöveg Wiedemann Ferencné 

1. Naptári napok száma 366 

2. Le: pihenőnap, szabadnap 105 

3. Munkaszüneti nap 9 

4. Évi rendes szabadság 36 

5. Betegszabadság 5 

6. Képzés 5 

7. Soron kívüli ellenőrzés 38 

8. Egyéb tevékenység 
(tervezés, ellenőrzések 
nyomon követése, éves 
ellenőrzési jelentés és 
összefoglaló jelentés 

készítése, belső 
ellenőrzési kézikönyv 

aktualizálása, 
nyilvántartások vezetése, 
kockázat elemzés stb.) 

15 

9. Levonás összesen: 

(2+…..8) 

213 

10. Külső szolgáltató (k) 
kapacitása 

+ 20 

11. Ellenőrzésre fordítható 
revizori napok száma: 

(1-9 +10) 

173 
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2. számú melléklet 
 
 

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
2012. ÉVI 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 
 

 
1.) Közzétételi kötelezettség teljesítése 
 
     Tervezett ellen őrzés  tárgya: honlapon megjelenő információk, belső 

nyilvántartások vizsgálata 
     Ellenőrzés  célja:  annak a megállapítása, hogy a jogszabályban előírt 

kötelezettségek teljesültek-e. 
Ellenőrizend ő időszak: 2012. év  
Szükséges ellen őrzési  kapacitás: 15 ellenőri nap 
Ellenőrzés  típusa:  szabályszerűségi 
Ellenőrzés  módszere:  szúrópróbaszerű 
Ellenőrzés  ütemezése: III. negyedév 
Ellenőrzött szervezeti egység: Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala 

     Azonosított  kockázati tényező : a jogszabályi előírások be nem tartása 
 
 

Egyéb feladatok: 
 
 
 2.) Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása 
 

Tervezett ellen őrzés  tárgya:  belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása 
Szükséges ellen őrzési  kapacitás: 5 ellenőri nap 
Ellenőrzés  típusa:  Egyéb feladat 
Ellenőrzés  ütemezése: III. negyedév 

 
  3.) 2013. évi bels ő ellenőrzési terv elkészítése 
 

Tervezett ellen őrzés  tárgya:  2013. évi ellenőrzési terv  
 Ellenőrzés  célja:  Előterjesztés a Közgyűlés részére 
 Szükséges ellen őrzési  kapacitás: 5 ellenőri nap 
 Ellenőrzés  típusa:  Egyéb feladat 
 Ellenőrzés  ütemezése: III. negyedév 
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3. számú melléklet 
 

Kockázati tényező k és alkalmazott súlyozás 
 

Sor-
szám Kockázati tényező  

Kockázati 
tényező  

terjedelme 
Súly Ponthatár 

1. 
Pénzügyi szabálytalanságok 
valószínűsége 1 - 3 6 6 - 18 

2. Előirányzaton belüli 
gazdálkodás 

1 - 3 5 5 - 15 

3. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt 
idő 

1 - 4 4 4 - 16 

4. Munkatársak végzettsége és 
tapasztalata 

1 - 4 3 3 - 12 

5. A helyi szabályozás 1 - 3 3 3 - 9 

6. A külső hatások 1 - 3 2 2 - 6 
 
 

Tolna Megyei Önkormányzat kockázat elemzése 
Közzétételi kötelezettség teljesítése 

      
      

Sor-
szám Kockázati tényező  

Kockázati 
tényező  

terjedelme 

Kockázati 
tényező  Súly Elért pont 

1. 
Pénzügyi 
szabálytalanságok 
valószínűsége 

1 - 3 0 0 0 

2. Előirányzaton belüli 
gazdálkodás 1 - 3 0 0 0 

3. Legutóbbi ellenőrzés óta 
eltelt idő 1 - 4 1 4 4 

4. Munkatársak végzettsége 
és tapasztalata 1 - 4 3 3 9 

5. A helyi szabályozás 1 - 3 
3 
 3 9 

6. A külső hatások 1 - 3 
 

3 2 6 

7. Összesen: -  
- - 28 

-54 alacsony 

55-60 - 8. Kockázat mértéke 

61- 

- - 

- 
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A Tolna Megyei Közgy űlés  
24/2012. (IV. 26.) közgy űlési határozatának mellékletei 

 
 

1. számú melléklet 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 

Mely létrejött egyrészt a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Megyei Nemzetiségi Önkormányzat), képviseli: Józan-Jilling Mihály, a 
Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat  ( a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nt.) 
80. § (1)-(4) bekezdése alapján az önkormányzatok együttműködése tárgyában. 

 
 

I. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása 
a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat m űködéséhez 

 
 

1. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat autonómiájának 
tiszteletben tartása mellett elő kívánja segíteni a területi nemzetiségi 
önkormányzatok közügyekben való aktív részvételét, a hatékony működés 
feltételeinek biztosítását. 

2. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat feladatai 
ellátásához szükséges irodahelyiséget a Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Egyesülettel kötött megállapodás alapján az egyesület tulajdonában lévő 
Szekszárd, Hrabovszky utca 10. szám alatt található Ifjúsági Cserkészházban ( 
…… m2 alapterületű helyiségben) biztosítja. Az irodahelyiség az alábbi 
bútorokkal és informatikai eszközökkel van felszerelve: 2 db tárgyalóasztal, 2 db 
irattartó szekrény, 1db könyvszekrény, 10 db szék; 1 db számítógép, 1 db 
monitor, 1 db nyomtató/scanner, fénymásoló. Az irodahelyiségben telefonvonal 
és internetkapcsolat áll rendelkezésre. 

3. A Megyei Önkormányzatot az irodahelyiség használatáért, illetve az ehhez 
kapcsolódó fűtés, áramfogyasztás, víz- és szennyvízszolgáltatás, takarítási 
szolgáltatás ellenértékeként a Német Nemzetiségi Egyesülettel kötött 
megállapodás szerinti évi 500. 000 Ft-ot utal át az egyesületnek. 

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

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

6. A helyiségek és az ingóságok használatának joga a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzatot megszűnéséig illeti meg.  

7. A Megyei Önkormányzat térítésmentesen, természetben biztosítja a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat számára 
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a) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, 
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 
b) a közgyűlési és bizottsági ülések előkészítését (meghívók, 
előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, az ülések 
jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 
c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a 
testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 
sokszorosítási, postázási feladatok ellátását; és 
d) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátását. 

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

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

10. A Megyei Önkormányzat megbízásából és képviseletében a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat közgyűlési és bizottsági ülésein a megyei főjegyző részt vesz és 
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

11. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy működése során az 
önkormányzat épületeiben folyó munkát nem zavarja, az épület rendjének 
megtartásáról gondoskodik. 

 
 

II. A gazdálkodással, nyilvántartással kapcsolatos feladatok 
 

12. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok felsorolása és a feladatellátás 
rendje: 
a) a nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő, a Nemzetiségi 
Önkormányzathoz érkező, vagy a Nemzetiségi Önkormányzat által 
kiadmányozott iratok, levelek, dokumentumok érkeztetése, iktatása a Megyei 
Önkormányzat ügyiratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően: 

- a közvetlenül a Megyei Önkormányzat Hivatalába érkező leveleket, 
dokumentumokat a kijelölt köztisztviselő érkezteti, gondoskodik az 
iktatásáról, a levél iktatott példányát megőrzi, a levél érkezéséről a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökét értesíti, kérésére az iktatott 
levél másolatát eljuttatja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökéhez; 

- a Megyei Nemzetiségi Önkormányzathoz érkező leveleket, 
dokumentumokat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - 
érkeztetés és iktatás céljából - a kézhezvételt követő 3 munkanapon 
belül eljuttatja a megyei főjegyző által kijelölt köztisztviselőhöz; az 
eredeti példányt a Hivatal őrzi, míg a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke – igény esetén – a másolatot kezeli; 

- az iktatott ügyiratok elintézéséről a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével egyeztetve a Hivatal kijelölt köztisztviselője gondoskodik; 

- a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat leveleinek kiadmányozására, 
aláírására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult; 

b) a kötelezettségvállalások nyilvántartása a gazdálkodási szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően: 
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- a 100000 Ft feletti kötelezettségvállalásokat írásban lehet megtenni, a 
kötelezettségvállalás írásba foglalását a Hivatal kijelölt köztisztviselője, 
vagy a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke készíti elő; 

- az írásba foglalt kötelezettségvállalásokat iktatni kell, majd annak 
eredeti példányait ellenjegyzés céljából a Hivatal Pénzügyi Osztálya 
részére kell átadni; 

- a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző aláírását követően a 
kötelezettségvállalási dokumentum 1 példányát a Hivatal Pénzügyi 
Osztályára kell átadni, nyilvántartásba vétel céljából, az átadásról az 
iktatott ügyiratot őrző köztisztviselő gondoskodik; 

- a Hivatal Pénzügyi Osztálya az átadott, aláírásokkal ellátott 
kötelezettségvállalások nyilvántartásáról folyamatosan, naprakészen 
gondoskodik; 

- az írásba foglalás nélküli, 100.000 Ft alatti kötelezettségvállalások, 
banki kezelési költségek, személyi kifizetések kötelezettségvállalási 
nyilvántartásba vétele a kifizetési bizonylat alapján történik, a 
számlákat, egyéb pénzügyi bizonylatokat a kézhezvételt követően a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke haladéktalanul eljuttatja az 
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályára; a kifizetés engedélyezése 
az utalványozással, illetve a bizonylatra a „Kifizetést engedélyezem” 
megjelölés rávezetésével és aláírással történik. 

c) a beérkező számlák analitikus nyilvántartása a Megyei Önkormányzat 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzatokra is vonatkozó Számviteli 
Szabályzataiban foglaltaknak megfelelően: 

- a Megyei Önkormányzat Hivatalába beérkező számlákat érkeztetni kell, 
iktatni nem kell, az érkeztetett számlákat feldolgozásra a Hivatal 
Pénzügyi Osztályára a megyei főjegyző, távollétében az aljegyző 
szignálja, illetve jutatja el; 

- a számlák ellenőrzése, érvényesítése alapján történik a számla 
nyilvántartásba vétele; 

- a számlák megőrzéséről, kiegyenlítéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya 
gondoskodik, az utalványozási és érvényesítési szabályok betartásával; 

d) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat által kibocsátott számlák, egyéb 
követelések analitikus nyilvántartása a Megyei Önkormányzat Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzatokra is vonatkozó Számviteli Szabályzataiban 
foglaltaknak megfelelően: 

-   a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kibocsátott számlát a 
Hivatal Pénzügyi Osztálya bocsátja ki és gondoskodik a kibocsátott 
számla nyilvántartásba vételéről; 

e) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak, bevételeinek 
nyilvántartása közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint az 
elkülönítetten vezetett főkönyvi könyvelésben, a Megyei Önkormányzat 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzatokra is vonatkozó Számviteli politikája és 
számlarendje alapján, folyamatosan, időrendben vezetve: 

- a főkönyvi könyvelés folyamatos vezetéséről a Hivatal Pénzügyi 
Osztálya gondoskodik; 

- a főkönyvi könyvelésről főkönyvi kivonatot minden hónap végén 
készíteni kell; 

f) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat ingó vagyonának – immateriális javak, 
tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, 100.000 E Ft felett egyedileg, 
értékben, 100.000 E Ft alatt mennyiségben: 
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- a nyilvántartásba vételről a Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője 
gondoskodik, az értékelési szabályzatban foglalt értékelés szerint; 

g) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat személyi kiadásinak nyilvántartása a 
KIR3 rendszerben, a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó nyilvántartása 
a KIR3 rendszerben: 

- a személyi kiadások nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi Osztálya 
gondoskodik, az elkészített számfejtés, és aláírt, érvényesített 
utalványrendelet alapján; 

h) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat előzetes és kiszámlázott általános 
forgalmi adójának analitikus nyilvántartása, amennyiben a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat az általános forgalmi adó alanyává válik: 

- az általános forgalmi adónak a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
nem alanya; 

i) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat folyamatban lévő beruházásinak 
analitikus nyilvántartása: 

- a folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vételéről a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának vezetője gondoskodik, az értékelési 
szabályzatban foglaltaknak megfelelően; 

j) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat Házipénztárában a készpénz 
bevételek és készpénz kiadások nyilvántartása: 

- a Házipénztár nyilvántartásait a munkaköri leírásában kijelölt 
köztisztviselő vezeti, a Pénzkezelési szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően; 

k) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatainak nyilvántartása; 
- az előirányzatok nyilvántartása a TATIGAZD programrendszer 

keretében történik, vezetéséről a főkönyvi könyvelésre kijelölt 
köztisztviselő gondoskodik; 

- a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatot érintő 
határozatainak 1 példányát a Hivatal Pénzügyi Osztályára a testület 
jegyzőkönyveinek vezetésére kijelölt köztisztviselő adja át; 

l) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány felhasználásának 
nyilvántartása: 

- a pénzmaradvány felhasználásának nyilvántartását a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat főkönyvi nyilvántartásának vezetésére 
kijelölt köztisztviselő végzi, a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
határozatai és a tényleges teljesítés figyelembe vételével; 

m) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat szigorú számadású nyomtatványainak 
– előleg tömbök, kiadási- és bevételi pénztárbizonylatok, pénztárjelentések, 
számlatömbök, belföldi kiküldetési rendelvények stb. – nyilvántartása: 

- a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásáról a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának munkaköri leírásában kijelölt köztisztviselője 
gondoskodik; 

n) a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, 
érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyek aláírás-mintájáról 
készített nyilvántartás 

- a nyilvántartást a Hivatal Pénzügyi Osztálya vezeti; 
o) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmának nyilvántartása; 

- a pénzforgalom nyilvántartása a bankszámlakivonat alapján történik, a 
bankszámlakivonatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya kijelölt 
köztisztviselője őrzi. 
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13. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai tervezésével 
kapcsolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala Pénzügyi Osztálya 
látja el. 

a) a költségvetési koncepciót november 15-ig, a helyi önkormányzati 
választások évében november 30-ig kell előkészíteni; 

b) a koncepció elkészítéséhez a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke az előzetes elgondolásait november 10-ig (a választások 
évében) november 20-ig átadja a megyei főjegyzőnek; 

c) a költségvetési koncepció tervezetét a megyei főjegyző eljuttatja a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökéhez, aki véleményéről, 
változtatási igényiről a kézhezvételt követő 5 napon belül tájékoztatja a 
megyei főjegyzőt; 

d) a szükséges korrekciók után kialakított tervezetet a testületi és 
bizottsági ülésekre kialakított rendben kell előterjeszteni; 

e) a költségvetési előterjesztést és határozat terveztet a hatályos 
jogszabályi előírások, a költségvetési törvény rendelkezései és a 
költségvetési koncepció alapján a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el a 
költségvetési törvény kihirdetésétől számított 30. napig. 

f) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a költségvetési határozat 
és a költségvetés tartalmával kapcsolatos elgondolásiról, elvárásiról 
legkésőbb a költségvetés elkészítésére vonatkozó határidő lejárata 
előtti 5, munkanapig tájékoztatja a megyei főjegyzőt vagy a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának vezetőjét; 

g) amennyiben a költségvetési koncepcióban figyelembe vett feltételekben 
változás következik be, erről a megyei főjegyző a tudomásszerzést 
követően haladéktalanul tájékoztatja a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökét; 

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

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

j) a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője haladéktalanul elvégzi a 
szükséges korrekciókat, változtatásokat és a javított tervezetet a 
megyei főjegyző ismételten megküldi a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének, aki egyetértés esetén az előterjesztést 
aláírja; 

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

l) a Közgyűlés költségvetésről szóló határozatásnak kivonatát a 
jegyzőkönyv vezetésére kijelölt köztisztviselő, a jegyzőkönyv aláírását 
követően átadja a Hivatal Pénzügyi Osztálya vezetőjének; 

m)   az elemi költségvetést a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője 
készíti el, a költségvetési határozatban foglaltaknak megfelelően a 
jogszabályokban megadott határidő betartásával; 

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

o) az elemi költségvetés MÁK részére történő leadásáról a Hivatal 
Pénzügyi Osztálya gondoskodik a MÁK által megadott határidő 
betartásával. 
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p) a költségvetési határozat módosítását a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, a megyei főjegyző vagy indokolt esetben a 
Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője kezdeményezheti; 

q) a költségvetési határozat módosításának elkészítésekor a költségvetési 
határozatra vonatkozó eljárást kell alkalmazni, azzal, hogy a határozat 
tervezetet a testület ülésének tervezett időpontja előtt 5 nappal kell 
elkészíteni; 

r) a költségvetés végrehajtásáról a pénzforgalmi jelentést, a 
mérlegjelentést, a féléves és éves beszámolót a Hivatal Pénzügyi 
Osztálya készíti el és gondoskodik az adatszolgáltatások határidőben 
történő teljesítéséről, az adatszolgáltatásokat a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke írja alá; 

s) a féléves beszámolóról szóló előterjesztést a Hivatal Pénzügyi Osztálya 
készíti el, legkésőbb szeptember 5-ig, az előterjesztést a megyei 
főjegyző megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki 
véleményéről 5 napon belül értesíti a megyei főjegyzőt, a beszámolóról 
szóló előterjesztést a testületi előterjesztések rendje szerint – 
szeptember 15-ig kell a képviselő-testület és a bizottság elé terjeszteni, 
az előterjesztő a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke; 

t) a háromnegyed éves beszámolóról szóló előterjesztést a Hivatal 
Pénzügyi Osztálya készíti el a költségvetési koncepcióra vonatkozó 
határidők szerint, az előterjesztő a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke; 

u) az éves beszámolóról szóló határozati javaslatot és előterjesztést a 
Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el a lezárt évet követő év április 15-
éig, az előterjesztő a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, az 
éves beszámolóról szóló határozati javaslatot április 30-ig kell a testület 
elé terjeszteni. 

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

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

16. A törzskönyvi nyilvántartásba vételről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodott. 
17. A törzskönyvi adatok változásának átvezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya a 

hatályos jogszabályi előírások szerinti határidőben gondoskodik. 
18. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat adataiban bekövetkezett változásról a 

Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy a megyei főjegyző tájékoztatja 
a Hivatal Pénzügyi Osztályát, átadják a törzskönyvi nyilvántartás 
kezdeményezéséhez szükséges okiratot, dokumentumot, mely alapján a 
Pénzügyi Osztály haladéktalanul gondoskodik a törzskönyvi bejegyzés 
módosításának kezdeményezéséről. A hivatalos dokumentumokat a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá. 

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

20. Az adószám változását előidéző tervezett eseményekről, változásokról a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előzetesen tájékoztatja a Hivatal Pénzügyi 
Osztályának vezetőjét, a szükséges intézkedések megtétele céljából. 

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

22. Kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzata terhére, az 
előirányzatot terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési 
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kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási 
előirányzatok mértékéig (szabad előirányzat) kerülhet sor. 

23. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére törtnő kötelezettségvállalás 
esetén a pénzügyi teljesítésnek – a Kormány rendeletében meghatározott 
kivételekkel - legkésőbb a költségvetési év december 31-ig meg kell történnie. 

24. Több év vagy költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére 
kötelezettségvállalásra az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerinti 
szabad előirányzat terhére kerülhet sor. 

25. A kötelezettségvállalás tartalmi elemeit az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
50. §-a tartalmazza. A tartalmi elemek meglétét a pénzügyi ellenjegyző ellenőrzi. 

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

27. Kötelezettséget vállalni a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat által jóváhagyott 
költségvetési előirányzatok betartásával lehet.    

28. Nem szükséges előzetesen írásban kötelezettséget vállalni az olyan kifizetés 
teljesítéséhez, amely értéke a 100.000 Ft-ot nem éri el, pénzügyi szolgáltatás 
igénybevételéhez kapcsolódik, az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési 
kötelezettségnek minősül. A 100.000 Ft alatti vásárlások, szolgáltatások 
számláinak kifizetését a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az 
általa felhatalmazott képviselő a számlára „a kifizetést engedélyezem” megjelölés 
rávezetésével kell engedélyezni. 

29. Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi 
önkormányzati közgyűlési tag jogosult. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
javára szóló kötelezettségvállalásra Hoós Ernő nemzetiségi önkormányzati 
közgyűlési tag jogosult. 

30. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak pénzügyi 
ellenjegyzésére a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi osztályvezető és 
a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel rendelkező 
köztisztviselő jogosult. 

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

32. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

33. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésekor az Ávr. 54-55. §-ában foglaltak szerint 
kell eljárni. 

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

35. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és 
igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét. A 
teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A teljesítés 
igazolásának az utalványozást és a kifizetést megelőzően vagy azzal egy időben 
kell megtörténnie. 

36. Teljesítés igazolására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a 
kötelezettségvállalásra felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. 
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37. Az okmányok utalványozása előtt az okmányokat érvényesíteni kell. Az 
érvényesítésre jogosult személyek a megyei főjegyző által kijelölt pénzügyi 
szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők. 

38. A kiadások és bevételek utalványozására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke és az általa felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. A Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat javára szóló kifizetések utalványozására a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke által felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati 
Közgyűlési tag jogosult. 

39. A kiadások utalványozása érvényesített okmányok alapján történik. A kiadások 
és bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. 

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

41. A készpénzes kifizetések esetében az utalványozásnak a kiadási 
pénztárbizonylaton kell megtörténnie. 

42. A gazdálkodással kapcsolatos számviteli, nyilvántartási feladatokat a Hivatal 
Pénzügyi Osztálya látja el, a feladatok végrehajtásáért a Pénzügyi Osztály 
vezetője felelős. 

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

44. A Hivatal Pénzügyi Osztálya a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára 
elkülönített főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezet, gondoskodik a 
pénzügyi dokumentumok megőrzéséről, feldolgozásáról, az információ- és 
adatszolgáltatási kötelezettségek jogszabályi előírás szerinti teljesítéséről, a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és testületének a gazdálkodással 
kapcsolatos tájékoztatásáról, a pénzügyi tartalmú testületi előterjesztések 
előkészítéséről, kezdeményezéséről, a gazdálkodással összefüggő, jogszabályi 
előíráson alapuló beszámolók elkészítéséről. 

 
 

III. Egyéb rendelkezések 
 
45. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat fontosnak 

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

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

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

48. Jelen megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba, azzal a kikötéssel, hogy II. 
fejezet 16. pont a-o) bekezdéseinek a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetésének tervezése vonatkozó szabályait első alkalommal a 2013. évi 
költségvetés tervezésékor kell alkalmazni. 

63



2012. év július hó Tolna Megyei Közlöny XXII. évfolyam 2. szám 

  

49. Felek jelen az Nt. 159. § (3) bekezdése alapján 2012. december 31-ével közös 
megegyezéssel megszüntetik az egymás közti együttműködést szabályozó, a 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/2011. (II.18.) közgyűlési határozatának 1. 
és 2. melléklete és a Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 11/2011. (II.14.) 
határozata szerint jóváhagyott Megállapodásokat. 

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

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

 
 
 
Szekszárd, 2012………………… 
 
 
 dr. Puskás Imre   Józan-Jiling Mihály 
 a Tolna Megyei Önkormányzat  a Tolna Megyei Német 
        Közgyűlésének elnöke  Nemzetiségi Önkormányzat 
                                                                                                   elnöke 
 
Záradék: 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2012. (IV.…) 
közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat ../2012. (IV.…) 
határozatával jóváhagyta.  
 
Szekszárd, 2012. április .… nap 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei f őjegyző  
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2. számú melléklet 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 

Mely létrejött egyrészt a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Megyei Nemzetiségi Önkormányzat), képviseli: Sárközi János, a Tolna 
Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat  ( a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nt.) 
80. § (1)-(4) bekezdése alapján az önkormányzatok együttműködése tárgyában. 

 
 

I. Személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat m űködéséhez 

 
 

1. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat autonómiájának 
tiszteletben tartása mellett elő kívánja segíteni a területi nemzetiségi 
önkormányzatok közügyekben való aktív részvételét, a hatékony működés 
feltételeinek biztosítását. 

2. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat feladatai 
ellátásához szükséges irodahelyiséget annak székhelyén (Szekszárd), külön 
szerződésben meghatározott bérleti jogviszony keretében biztosítja. Az 
irodahelyiség működéséhez szükséges bútorokat, valamint 1 db számítógépet, 1 
db monitort, 1 db nyomtatót leltár alapján rendelkezésre bocsát, illetve a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat használatába ad. 

3. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzatot az irodahelyiséghez kapcsolódó fűtés, 
áramfogyasztás, víz- és szennyvízszolgáltatás, telefon- és internetszolgáltatás 
térítésmentesen illeti meg, ezek a költségek a Megyei Önkormányzatot terhelik, e 
szolgáltatások ellenértékének kifizetését a Megyei Önkormányzat az érvényben 
lévő szerződések alapján teljesíti. 

4. A használatba adott irodahelyiség karbantartása, esetleges felújítása - a bérleti 
szerződésben lévő feltételek figyelembe vételével - a Megyei Önkormányzattal 
történt előzetes egyeztetés után végezhető, a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat saját költségére. 

5. A használatba adott eszközök (bútorok, számítógép) selejtezését a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal végezheti, selejtezési szabályzatában foglaltak 
szerint. A selejtezést a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése elnökénél írásban kezdeményezheti.  

6. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat az irodahelyiség és a használatba adott 
eszközök használatát más személynek, vagy szervezetnek nem engedheti át. 

7. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
számára, hogy közgyűlés vagy bizottsága(i) ülésének megtartása céljából a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatti 
épülete 101. számú tanácskozótermét térítésmentesen igénybe veheti. 

8. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat a 2. és 7. pontban meghatározott 
helyiségeket alapfeladatai ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, a 
használt ingóságokat a jó gazda gondosságával használhatja. 
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9. A helyiségek és az ingóságok használatának joga a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzatot megszűnéséig illeti meg. Megszűnés esetén a használatba adott 
eszközök leltár alapján történő visszaszolgáltatásáról a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke köteles gondoskodni. 

10. A Megyei Önkormányzat térítésmentesen, természetben biztosítja a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat számára 

a) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, 
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 
b) a közgyűlési és bizottsági ülések előkészítését (meghívók, 
előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, az ülések 
jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 
c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a 
testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 
sokszorosítási, postázási feladatok ellátását; és 
d) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátását. 

11. A Megyei Önkormányzat a 10. pontban meghatározott feladatok ellátását a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal – megyei főjegyzője által – kijelölt 
köztisztviselője munkakörében biztosítja. 

12. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési tagjainak és 
tisztségviselőinek telefonhasználati költségeit a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat viseli, e költségek finanszírozására a Megyei Önkormányzat nem 
kötelezhető. 

13. A Megyei Önkormányzat megbízásából és képviseletében a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési és bizottsági ülésein a megyei aljegyző 
részt vesz és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

14. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy működése során az 
önkormányzat épületeiben folyó munkát nem zavarja, az épület rendjének 
megtartásáról gondoskodik. 

 
 

II. A gazdálkodással, nyilvántartással kapcsolatos feladatok 
 

15. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok felsorolása és a feladatellátás 
rendje: 
a)a nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő, a Nemzetiségi 

Önkormányzathoz érkező, vagy a Nemzetiségi Önkormányzat által 
kiadmányozott iratok, levelek, dokumentumok érkeztetése, iktatása a Megyei 
Önkormányzat ügyiratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően: 

• a közvetlenül a Megyei Önkormányzat Hivatalába érkező leveleket, 
dokumentumokat a kijelölt köztisztviselő érkezteti, gondoskodik az 
iktatásáról, a levél iktatott példányát megőrzi, a levél érkezéséről a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökét értesíti, kérésére az iktatott 
levél másolatát eljuttatja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökéhez; 

• a Megyei Nemzetiségi Önkormányzathoz érkező leveleket, 
dokumentumokat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - 
érkeztetés és iktatás céljából - a kézhezvételt követő 3 munkanapon 
belül eljuttatja a megyei főjegyző által kijelölt köztisztviselőhöz; az 
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eredeti példányt a Hivatal őrzi, míg a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke – igény esetén – a másolatot kezeli; 

• az iktatott ügyiratok elintézéséről a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével egyeztetve a Hivatal kijelölt köztisztviselője gondoskodik; 

• a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat leveleinek kiadmányozására, 
aláírására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult; 

b) a kötelezettségvállalások nyilvántartása a gazdálkodási szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően: 

• a 100000 Ft feletti kötelezettségvállalásokat írásban lehet megtenni, a 
kötelezettségvállalás írásba foglalását a Hivatal kijelölt köztisztviselője, 
vagy a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke készíti elő; 

• az írásba foglalt kötelezettségvállalásokat iktatni kell, majd annak 
eredeti példányait ellenjegyzés céljából a Hivatal Pénzügyi Osztálya 
részére kell átadni; 

• a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző aláírását követően a 
kötelezettségvállalási dokumentum 1 példányát a Hivatal Pénzügyi 
Osztályára kell átadni, nyilvántartásba vétel céljából, az átadásról az 
iktatott ügyiratot őrző köztisztviselő gondoskodik; 

• a Hivatal Pénzügyi Osztálya az átadott, aláírásokkal ellátott 
kötelezettségvállalások nyilvántartásáról folyamatosan, naprakészen 
gondoskodik; 

• az írásba foglalás nélküli, 100.000 Ft alatti kötelezettségvállalások, 
banki kezelési költségek, személyi kifizetések kötelezettségvállalási 
nyilvántartásba vétele a kifizetési bizonylat alapján történik, a 
számlákat, egyéb pénzügyi bizonylatokat a kézhezvételt követően a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke haladéktalanul eljuttatja az 
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályára; a kifizetés engedélyezése 
az utalványozással, illetve a bizonylatra a „Kifizetést engedélyezem” 
megjelölés rávezetésével és aláírással történik. 

c) a beérkező számlák analitikus nyilvántartása a Megyei Önkormányzat Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzatokra is vonatkozó Számviteli Szabályzataiban 
foglaltaknak megfelelően: 

• a Megyei Önkormányzat Hivatalába beérkező számlákat érkeztetni kell, 
iktatni nem kell, az érkeztetett számlákat feldolgozásra a Hivatal 
Pénzügyi Osztályára a megyei főjegyző, távollétében az aljegyző 
szignálja, illetve jutatja el; 

• a számlák ellenőrzése, érvényesítése alapján történik a számla 
nyilvántartásba vétele; 

• a számlák megőrzéséről, kiegyenlítéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya 
gondoskodik, az utalványozási és érvényesítési szabályok betartásával; 

d) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat által kibocsátott számlák, egyéb 
követelések analitikus nyilvántartása a Megyei Önkormányzat Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzatokra is vonatkozó Számviteli Szabályzataiban 
foglaltaknak megfelelően: 

-   a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kibocsátott számlát a 
Hivatal Pénzügyi Osztálya bocsátja ki és gondoskodik a kibocsátott 
számla nyilvántartásba vételéről; 

e) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak, bevételeinek 
nyilvántartása közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint az 
elkülönítetten vezetett főkönyvi könyvelésben, a Megyei Önkormányzat Megyei 
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Nemzetiségi Önkormányzatokra is vonatkozó Számviteli politikája és 
számlarendje alapján, folyamatosan, időrendben vezetve: 

• a főkönyvi könyvelés folyamatos vezetéséről a Hivatal Pénzügyi 
Osztálya gondoskodik; 

• a főkönyvi könyvelésről főkönyvi kivonatot minden hónap végén 
készíteni kell; 

f) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat ingó vagyonának – immateriális javak, 
tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, 100.000 E Ft felett egyedileg, értékben, 
100.000 E Ft alatt mennyiségben: 

• a nyilvántartásba vételről a Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője 
gondoskodik, az értékelési szabályzatban foglalt értékelés szerint; 

g) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat személyi kiadásinak nyilvántartása a 
KIR3 rendszerben, a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó nyilvántartása a 
KIR3 rendszerben: 

• a személyi kiadások nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi Osztálya 
gondoskodik, az elkészített számfejtés, és aláírt, érvényesített 
utalványrendelet alapján; 

h) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat előzetes és kiszámlázott általános 
forgalmi adójának analitikus nyilvántartása, amennyiben a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat az általános forgalmi adó alanyává válik: 

• az általános forgalmi adónak a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
nem alanya; 

i) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat folyamatban lévő beruházásinak 
analitikus nyilvántartása: 

• a folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vételéről a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának vezetője gondoskodik, az értékelési 
szabályzatban foglaltaknak megfelelően; 

j) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat Házipénztárában a készpénz 
bevételek és készpénz kiadások nyilvántartása: 

• a Házipénztár nyilvántartásait a munkaköri leírásában kijelölt 
köztisztviselő vezeti, a Pénzkezelési szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően; 

k) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatainak nyilvántartása; 
• az előirányzatok nyilvántartása a TATIGAZD programrendszer 

keretében történik, vezetéséről a főkönyvi könyvelésre kijelölt 
köztisztviselő gondoskodik; 

• a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatot érintő 
határozatainak 1 példányát a Hivatal Pénzügyi Osztályára a testület 
jegyzőkönyveinek vezetésére kijelölt köztisztviselő adja át; 

l) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány felhasználásának 
nyilvántartása: 

• a pénzmaradvány felhasználásának nyilvántartását a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat főkönyvi nyilvántartásának vezetésére 
kijelölt köztisztviselő végzi, a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
határozatai és a tényleges teljesítés figyelembe vételével; 

m) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat szigorú számadású nyomtatványainak 
– előleg tömbök, kiadási- és bevételi pénztárbizonylatok, pénztárjelentések, 
számlatömbök, belföldi kiküldetési rendelvények stb. – nyilvántartása: 
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• a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásáról a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának munkaköri leírásában kijelölt köztisztviselője 
gondoskodik; 

n) a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, 
érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyek aláírás-mintájáról 
készített nyilvántartás 

• a nyilvántartást a Hivatal Pénzügyi Osztálya vezeti; 
o) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmának nyilvántartása; 

• a pénzforgalom nyilvántartása a bankszámlakivonat alapján történik, a 
bankszámlakivonatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya kijelölt 
köztisztviselője őrzi. 

16. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai tervezésével 
kapcsolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala Pénzügyi Osztálya 
látja el. 

a) a költségvetési koncepciót november 15-éig, a helyi önkormányzati 
választások évében november 30-ig kell előkészíteni; 
b.) a koncepció elkészítéséhez a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke az előzetes elgondolásait november 10-ig ( a választások 
évében ) november 20-ig átadja a megyei főjegyzőnek; 

c.) a költségvetési koncepció tervezetét a megyei főjegyző eljuttatja a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökéhez, aki véleményéről, 
változtatási igényiről a kézhezvételt követő 5 napon belül tájékoztatja a 
megyei főjegyzőt; 

d.) a szükséges korrekciók után kialakított tervezetet a testületi és 
bizottsági ülésekre kialakított rendben kell előterjeszteni; 

e.) a költségvetési előterjesztést és határozat terveztet a hatályos 
jogszabályi előírások, a költségvetési törvény rendelkezései és a 
költségvetési koncepció alapján a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el a 
költségvetési törvény kihirdetésétől számított 30. napig. 

f.) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a költségvetési határozat 
és a költségvetés tartalmával kapcsolatos elgondolásiról, elvárásiról 
legkésőbb a költségvetés elkészítésére vonatkozó határidő lejárata 
előtti 5, munkanapig tájékoztatja a megyei főjegyzőt vagy a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának vezetőjét; 

g.) amennyiben a költségvetési koncepcióban figyelembe vett feltételekben 
változás következik be, erről a megyei főjegyző a tudomásszerzést 
követően haladéktalanul tájékoztatja a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökét; 

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

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

j.) a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője haladéktalanul elvégzi a 
szükséges korrekciókat, változtatásokat és a javított tervezetet a 
megyei főjegyző ismételten megküldi a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének, aki egyetértés esetén az előterjesztést 
aláírja; 

k.) a költségvetési határozat tervezet bizottságok és testület elé terjesztése 
az előterjesztések rendjének megfelelően történik; 
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l.) a Közgyűlés költségvetésről szóló határozatásnak kivonatát a 
jegyzőkönyv vezetésére kijelölt köztisztviselő, a jegyzőkönyv aláírását 
követően átadja a Hivatal Pénzügyi Osztálya vezetőjének; 

m.)   az elemi költségvetést a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője 
készíti el, a költségvetési határozatban foglaltaknak megfelelően a 
jogszabályokban megadott határidő betartásával; 

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

o.) az elemi költségvetés MÁK részére történő leadásáról a Hivatal 
Pénzügyi Osztálya gondoskodik a MÁK által megadott határidő 
betartásával. 

p.) a költségvetési határozat módosítását a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, a megyei főjegyző vagy indokolt esetben a 
Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője kezdeményezheti; 

q.) a költségvetési határozat módosításának elkészítésekor a költségvetési 
határozatra vonatkozó eljárást kell alkalmazni, azzal, hogy a határozat 
tervezetet a testület ülésének tervezett időpontja előtt 5 nappal kell 
elkészíteni; 

r.) a költségvetés végrehajtásáról a pénzforgalmi jelentést, a 
mérlegjelentést, a féléves és éves beszámolót a Hivatal Pénzügyi 
Osztálya készíti el és gondoskodik az adatszolgáltatások határidőben 
történő teljesítéséről, az adatszolgáltatásokat a Megyei Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke írja alá; 

s.) a féléves beszámolóról szóló előterjesztést a Hivatal Pénzügyi Osztálya 
készíti el, legkésőbb szeptember 5-ig, az előterjesztést a megyei 
főjegyző megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki 
véleményéről 5 napon belül értesíti a megyei főjegyzőt, a beszámolóról 
szóló előterjesztést a testületi előterjesztések rendje szerint – 
szeptember 15-ig kell a képviselő-testület és a bizottság elé terjeszteni, 
az előterjesztő a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke; 

t.) a háromnegyed éves beszámolóról szóló előterjesztést a Hivatal 
Pénzügyi Osztálya készíti el a költségvetési koncepcióra vonatkozó 
határidők szerint, az előterjesztő a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke; 

u.) az éves beszámolóról szóló határozati javaslatot és előterjesztést a 
Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el a lezárt évet követő év április 15-
éig, az előterjesztő a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, az 
éves beszámolóról szóló határozati javaslatot április 30-ig kell a testület 
elé terjeszteni. 

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

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

19. A törzskönyvi nyilvántartásba vételről a Hivatal Pénzügyi Osztálya 
gondoskodott. 

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

21. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat adataiban bekövetkezett változásról a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy a megyei főjegyző tájékoztatja 
a Hivatal Pénzügyi Osztályát, átadják a törzskönyvi nyilvántartás 
kezdeményezéséhez szükséges okiratot, dokumentumot, mely alapján a 
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Pénzügyi Osztály haladéktalanul gondoskodik a törzskönyvi bejegyzés 
módosításának kezdeményezéséről. A hivatalos dokumentumokat a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá. 

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

23. Az adószám változását előidéző tervezett eseményekről, változásokról a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előzetesen tájékoztatja a Hivatal 
Pénzügyi Osztályának vezetőjét, a szükséges intézkedések megtétele céljából. 

24. Az adószámot érintő változások kezdeményezése a Hivatal Pénzügyi 
Osztályának a feladata, melynek végrehatásáért az osztályvezető felelős. 

25. Kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzata terhére, az 
előirányzatot terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési 
kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási 
előirányzatok mértékéig (szabad előirányzat) kerülhet sor. 

26. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére törtnő kötelezettségvállalás 
esetén a pénzügyi teljesítésnek – a Kormány rendeletében meghatározott 
kivételekkel - legkésőbb a költségvetési év december 31-éig meg kell történnie. 

27. Több év vagy költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére 
kötelezettségvállalásra az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerinti 
szabad előirányzat terhére kerülhet sor. 

28. A kötelezettségvállalás tartalmi elemeit az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
50. §-a tartalmazza. A tartalmi elemek meglétét a pénzügyi ellenjegyző 
ellenőrzi. 

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

30. Kötelezettséget vállalni a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat által jóváhagyott 
költségvetési előirányzatok betartásával lehet.    

31. Nem szükséges előzetesen írásban kötelezettséget vállalni az olyan kifizetés 
teljesítéséhez, amely értéke a 100.000 Ft-ot nem éri el, pénzügyi szolgáltatás 
igénybevételéhez kapcsolódik, az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb 
fizetési kötelezettségnek minősül. A 100.000 Ft alatti vásárlások, szolgáltatások 
számláinak kifizetését a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az 
általa felhatalmazott képviselő a számlára „a kifizetést engedélyezem” 
megjelölés rávezetésével kell engedélyezni. 

32. Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi 
önkormányzati közgyűlési tag jogosult. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
javára szóló kötelezettségvállalásra Bihari László nemzetiségi önkormányzati 
közgyűlési tag jogosult. 

33. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak pénzügyi 
ellenjegyzésére a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi osztályvezető 
és a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel rendelkező 
köztisztviselő jogosult. 

34. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szükséges szabd 
előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan 
befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, a kifizetés időpontjában a fedezet 
rendelkezésre áll és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra 
vonatkozó szabályokat. 
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35. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

36. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésekor az Ávr. 54-55. §-ában foglaltak szerint 
kell eljárni. 

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

38. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és 
igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét. A 
teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A teljesítés 
igazolásának az utalványozást és a kifizetést megelőzően vagy azzal egy 
időben kell megtörténnie. 

39. Teljesítés igazolására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a 
kötelezettségvállalásra felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. 

40. Az okmányok utalványozása előtt az okmányokat érvényesíteni kell. Az 
érvényesítésre jogosult személyek a megyei főjegyző által kijelölt pénzügyi 
szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők. 

41. A kiadások és bevételek utalványozására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke és az általa felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. A Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat javára szóló kifizetések utalványozására a Megyei 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhatalmazott Nemzetiségi 
Önkormányzati Közgyűlési tag jogosult. 

42. A kiadások utalványozása érvényesített okmányok alapján történik. A kiadások 
és bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. 

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

44. A készpénzes kifizetések esetében az utalványozásnak a kiadási 
pénztárbizonylaton kell megtörténnie. 

45. A gazdálkodással kapcsolatos számviteli, nyilvántartási feladatokat a Hivatal 
Pénzügyi Osztálya látja el, a feladatok végrehajtásáért a Pénzügyi Osztály 
vezetője felelős. 

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

47. A Hivatal Pénzügyi Osztálya a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára 
elkülönített főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezet, gondoskodik a 
pénzügyi dokumentumok megőrzéséről, feldolgozásáról, az információ- és 
adatszolgáltatási kötelezettségek jogszabályi előírás szerinti teljesítéséről, a 
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és testületének a 
gazdálkodással kapcsolatos tájékoztatásáról, a pénzügyi tartalmú testületi 
előterjesztések előkészítéséről, kezdeményezéséről, a gazdálkodással 
összefüggő, jogszabályi előíráson alapuló beszámolók elkészítéséről. 

 
 

III. Egyéb rendelkezések 
 
 
48. A Megyei Önkormányzat és a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kölcsönös és 

közös érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen 
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megállapodásban foglaltakon túl keresse és fejlessze a két szervezet 
együttműködését. 

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

50. Jelen megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba, azzal a kikötéssel, hogy II. 
fejezet 16. pont a-o) bekezdéseinek a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetésének tervezése vonatkozó szabályait első alkalommal a 2013. évi 
költségvetés tervezésékor kell alkalmazni. 

51. Felek az Nt. 159. § (3) bekezdése alapján 2012. december 31-ével közös 
megegyezéssel megszüntetik az egymás közti együttműködést szabályozó, a 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/2011. (II.18.) közgyűlési határozatának 3. 
és 4. melléklete és a Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 16/2011. 
(II.11.) határozata szerint jóváhagyott Megállapodásokat. 
 

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

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

 
 
Szekszárd, 2012. április … 
 
 
 dr. Puskás Imre   Sárközi János 
 a Tolna Megyei Önkormányzat  a Tolna Megyei Cigány 
        Közgyűlésének elnöke  Nemzetiségi Önkormányzat 
                                                                                                   elnöke 
Záradék: 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2012. (IV.…) 
közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
A megállapodást a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ../2012. (IV.…) 
határozatával jóváhagyta.  
 
Szekszárd, 2012. április .… nap 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei f őjegyző  
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A Tolna Megyei Közgy űlés 

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési terve

1 árubeszerzés

2 építési beruházás

3 szolgáltatás

3.1

Tolna megye új területfejlesztési 
koncepciójának és programjának 

elkészítése szolgáltatás nemzeti

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 2012. május 2012. július 2013. május Saját forrás

101/2010. (XI.19.) és 
…../2012. (IV.26.)

Közgyűlési 
határozatok

szerint

28/2012. (IV. 26.) közgy űlési határozatának melléklete

Sorszám A közbeszerzés Fedezetül 
szolgáló 

pénzeszközTárgya, megnevezése, mennyisége Irányadó eljárásrend Tervezett 
eljárás típus

Tárgya Az eljárás 
megindításá-
nak várható 
időpontja

Bírálóbizottság tagjai

Eljárás 
befejezésének 

tervezett 
időpontja

Szerződés 
teljesítésének 

várható id őpontja, 
vagy a szerz ődés 

időtartama
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A Tolna Megyei Közgyű lés 
34/2012. (VI. 29.) közgyű lési határozatának melléklete  

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
 Szervezeti és M űködési Szabályzatának módosítása 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 75.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
megalkotott, 10/2012. (II.17.) Kgy. határozattal elfogadott, a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát ( a továbbiakban: 
Szabályzat ) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A Szabályzat III. A Hivatal szervezete fejezet 7.) pontja az alábbiak szerint 

módosul: 
 

„7.) Az egységes Hivatal az alábbi belső szervezeti tagozódású: 
a.,Jogi és Titkársági Osztály, 
b.,Pénzügyi Osztály, 
c.,Területfejlesztési Osztály, 
d.,Elnöki Kabinet. 
A Hivatal belső szervezeti egységei nem jogi személyek.” 

 
2.) A Szabályzat III. A Hivatal szervezete fejezet 9.) pontja az alábbiak szerint 

módosul: 
 
„9.) A Jogi és Titkársági Osztályt a megyei aljegyző vezeti. Az aljegyzőt a Jogi és 

Titkársági Osztályon dolgozó beosztottak tekintetében megilletik mindazon 
jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, melyek az osztályvezetőt az 
osztályukon dolgozó alkalmazottak vonatkozásában megilletik illetőleg 
terhelik.” 

 
3.) A Szabályzat V. A Hivatal szervezeti egységeinek feladatai fejezet helyébe 

az alábbiak lépnek:  
 

V. 
 

A hivatal szervezeti egységeinek feladatai 
 

Jogi és Titkársági Osztály 
 
A Jogi és Titkársági Osztály feladatainak ellátásához rendelt munkakörök: elnöki 
titkárnő, alelnöki titkárnő, főjegyzői titkárnő, jogi ügyintéző, környezetvédelmi és 
nemzetközi referens, személyzeti referens, informatikus. 
 
Jogi és Szervezési feladatok: 
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− A Közgyűlés üléseinek előkészítése, adminisztrációja, rendeletek és határozatok 

nyilvántartása. 
− A Közgyűlés és a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítése. 
− Rendelet-tervezetek előkészítése, rendeletek időszerűségének és hatályosultságának 

figyelemmel kísérése. 
− A Jogi és Ügyrendi Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, 

közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben. 
− Együttműködési megállapodások, társulások kialakításának előkészítése. 
− Eseti önkormányzati tájékoztató kiadványok szerkesztése, kiadása. 
− Tolna Megyei Önkormányzat Közlönyének szerkesztése. 
− Hivatali értekezletek adminisztrációjának ellátása. 
− Országgyűlési, helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati választások 

szervezése. 
− Országos és megyei népszavazás előkészítése, lebonyolítása. 
− Megyei közgyűlés hatáskörébe tartozó választással kapcsolatos feladatok ellátása. 
− A megyei önkormányzat szerződéseinek előkészítése. 
− Jogi képviselet ellátása. 
− Jogszabálytervezetek véleményezésének koordinálása.  
− A bírósági ülnökválasztások előkészítése. 
− Jogi segítségnyújtás a Közgyűlés tagjai részére. 
− A megyei címer, zászló használatával kapcsolatos engedélyezés előkészítése. 
− A közérdekű adatok megismerésével, az államháztartási információk körébe 

tartozó adatszolgáltatási, közzétételi, adatkezelési feladatok ellátásával 
kapcsolatban meghatározott feladatok ellátása. 

− A Tolna Megyei Területi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat munkájának 
segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és 
végrehajtó tevékenységben, 

− A területi nemzetiségi önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatainak 
előkészítése. 

− Ellátja a Megyei Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzéseivel kapcsolatos 
szakmai, jogi és koordinációs feladatokat. 
 

Titkársági feladatok: 
  
− A Közgyűlés tisztségviselői, valamint a megyei főjegyző tevékenységével 

kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. 
− A tisztségviselőkkel, a hivatal köztisztviselőivel kapcsolatos személyzeti munka. 
− Köztisztviselői, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív 

teendők ellátása. 
− A gépjárműpark működőképességének a közlekedési előírásoknak megfelelő 

biztosítása a tisztségviselők, a főjegyző, valamint a hivatali köztisztviselők 
munkavégzéséhez. 

− Hivatali értekezletek szervezése. 
− A Hivatal tűz-, munka-, és balesetvédelmi feladatellátásának koordinálása. 
− Az önkormányzati informatikai feladatok ellátása, gondoskodás a számítógépek 

és számítógép-hálózatok üzemeltetéséről, karbantartásáról, a hardver- és 
szoftverfejlesztésekről és azok megfelelő működtetéséről. 
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− Az internet-szolgáltatások és on-line adattartalmak elérésének biztosítása a 

jogosultak részére. 
− Az elektronikus információszabadságból és a közzétételi kötelezettségekből 

eredő informatikai feladatok ellátása. 
− A nagysebességű, költséghatékony kormányzati adathálózat elérhetőségének 

biztosításával összefüggő műszaki és informatikai feladatok elvégzése. 
− A magyar minisztériumok és a közigazgatás intézményei, az állampolgárok 

közötti elektronikus kapcsolat, az elektronikus úton történő ügyintézés és 
tájékozódás körének bővítése. 

− A Képviselői Információs Rendszernek és a Megyei Közgyűlés szavazatszámláló 
rendszerének kezelésével, üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
elvégzése. 

− Közreműködés a választásokhoz, népszavazásokhoz kapcsolódó informatikai 
feladatok ellátásában. 

− A vélemény-nyilvánítás szakmai előkészítése települési önkormányzati 
környezetvédelmi programokról. 

− A települési önkormányzatok környezetvédelmi rendelettervezeteire vonatkozó 
állásfoglalás előkészítése. 

 
Integrációs, külkapcsolati feladatok: 
 
− Az EU regionális szervezeteihez (Európai Régiók Gyűlése, Duna Menti 

Tartományok Munkaközössége, Európai Bortermelő Régiók Gyűlése) 
kapcsolódó feladatok ellátása, a kölcsönös előnyök hasznosítása. 

− Bel-, és külföldi pályázati lehetőségek felderítése, figyelemmel kísérése, az 
információk feldolgozása és továbbítása. 

− A Megyei Közgyűlés által elfogadott külkapcsolati terv alapján a 
partnerkapcsolatokat érintő feladatok végrehajtása. 

− A partnerkapcsolatok írásbeli dokumentációja, telefonon történő ügyintézése. 
− A Közgyűlés tisztségviselői hivatali útjainak előkészítése, bonyolítása. 
− A külföldi delegációk fogadásának előkészítése, bonyolítása. 
− Kapcsolattartás nagykövetségekkel, különös tekintettel a partnermegyék 

nagykövetségeivel. 
− Kapcsolattartás más európai uniós információszolgáltatást végző 

intézményekkel, hálózat építés. 
 
 

Pénzügyi Osztály 
 

A Pénzügyi Osztály feladatainak ellátásához rendelt munkakörök: pénzügyi ügyintéző, 
költségvetési ügyintéző, vagyongazdálkodási ügyintéző, iktató titkárnő-adminisztrátor. 
 
Költségvetési feladatok: 
 
− A Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának előkészítése, a koncepció 

összeállításával kapcsolatos feladatok koordinálása. 
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− A Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletének előkészítése, a költségvetés 

összeállításával kapcsolatos feladatok koordinálása, egyeztetési feladatok 
előkészítése, megszervezése, információ gyűjtése. 

− A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának, költségvetésének 
előkészítése, a elemi költségvetések elkészítése. 

− A költségvetéssel összefüggő információ szolgáltatási kötelezettség megszervezése, 
az adatok ellenőrzése, feldolgozása, összesítése, az adatszolgáltatás teljesítése. 

− A költségvetési rendelet módosításának előkészítésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása. 

− A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetés módosításának előkészítése. 

− Egyéb pénzügyi kihatással járó rendelet tervezetek előkészítése. 
− A Megyei Önkormányzat operatív gazdálkodási feladatainak ellátása. 
− A Hivatal operatív gazdálkodási feladatainak ellátása. 
− A területi nemzetiségi önkormányzatok operatív gazdálkodási feladatainak ellátása. 
− A Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodásával és információ-szolgáltatási 

kötelezettségeinek ellátása. 
− A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Német 

Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és információszolgáltatási 
kötelezettségével kapcsolatos feladatok ellátása; 

− A számviteli információs rendszer kialakítása, működtetése, a számviteli 
nyilvántartások elkülönített vezetése a Megyei Önkormányzat, a Hivatal és a területi 
nemzetiségi önkormányzatok részére. 

− Az Önkormányzat, a Hivatal és területi nemzetiségi önkormányzatok adózással 
kapcsolatos feladatainak ellátása. 

− A Hivatallal összefüggő, a központosított bérszámfejtési rendszeren belül a kifizetőre 
háruló feladatok ellátása. 

− A költségvetési rendelet végrehajtásával összefüggő pénzügyi feladatok ellátása. 
− A Hivatal év végi, évközi költségvetési beszámolóinak elkészítése, a mérlegvalódiság 

biztosítása. 
− A Megyei Önkormányzat éves és évközi beszámolója elkészítése, az információ 

szolgáltatási kötelezettség teljesítése. 
− A területi nemzetiségi önkormányzatok évközi és éves beszámolójának elkészítése, 

az információ szolgáltatási kötelezettség teljesítése. 
− A Megyei Önkormányzat, a Hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok időközi 

költségvetési jelentésének elkészítése. 
− A Megyei Önkormányzat, a Hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok időközi 

mérlegjelentésének elkészítése. 
− Egyéb információ és statisztikai adatszolgáltatás teljesítése. 
− A hitel felvételek előkészítése. 
− A Megyei Önkormányzat, a Hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok 

kötelezettségvállalásainak figyelemmel kísérése, elkülönített nyilvántartása. 
− A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése. 
− Testületi döntések előkészítéséhez szükséges összesítő, elemző, értékelő anyagok, 

előterjesztések elkészítése. 
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− A pénzügyi kihatással járó, költségvetést érintő előterjesztések, kötelezettség-

vállalások előzetes véleményezése. 
− A Megyei Önkormányzat vagyoni helyzetének felmérése, figyelemmel kísérése, az 

információs bázis rendszeres karbantartása. 
− A fejlesztési és vagyongazdálkodási stratégia kialakítása. 
− Pályázati anyagok, szakmai koncepciók előkészítése. 
− A beruházások, rekonstrukciók, felújítások koordinálása – a Jogi és Területfejlesztési 

Osztály közreműködésével - pénzügyi bonyolítása. 
− Közreműködés a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, a piaci szférák 

működésének figyelemmel kísérése, vállalkozási és befektetési javaslatok készítése. 
− A Pénzügyi és Monitoring Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának 

ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben. 
− Beruházás-statisztikai adatszolgáltatás teljesítése. 
− Az ingatlan vagyon kataszter folyamatos vezetése, az adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítése. 
− Az ingó és ingatlan vagyon analitikus nyilvántartása.  
− A pályázati forrással megvalósuló beruházások analitikus nyilvántartása, a 

zárszámadási feladatok keretében a pénzügyi adatszolgáltatás teljesítése. 
− Az ingatlan vagyonleltár elkészítése. 
− Az önkormányzati ingatlan vagyonnal összefüggő szerződések nyilvántartása, 

pénzügyi szempontból történő véleményezése. 
− A vagyongazdálkodást érintő rendelet-tervezetek előkészítése. 
− Az önkormányzati vagyont érintő testületi előterjesztések előkészítése, a Közgyűlés 

döntéseinek végrehajtása.  
− A közérdekű adatok megismerésével, az államháztartási információk körébe 

tartozó adatszolgáltatási, közzétételi, adatkezelési feladatok ellátásával 
kapcsolatban meghatározott feladatok ellátása. 

 
Az Osztály egyéb, általános feladatai: 
 
− Iktatási, irattározási feladatok ellátása. 
− Statisztikai adatszolgáltatás, feldolgozás, informatikai bázis működtetése. 
− A területfejlesztéssel, ágazati koncepciókkal, programokkal, megyei 

pályázatokkal kapcsolatos javaslatok, tervezetek véleményezése, közreműködés 
a döntés előkészítő munkában.  

 
 

Területfejlesztési Osztály 
 

A Területfejlesztési Osztály feladatainak ellátásához rendelt munkakörök: 
területfejlesztési referens, jogi ügyintéző, megyei főépítész, civil kapcsolati és 
pályázati referens. 
 
Területfejlesztési, vidékfejlesztési feladatok: 
 
− A megye épített környezeti elemeinek alakításával és védelmével, továbbá a 

terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása a megyei 
főépítész közreműködésével, 
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− A megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési 

feladatai ellátását segítő előkészítő, végrehajtó tevékenység ellátása, 
összehangolása, az ezzel kapcsolatos testületi döntések szakmai szempontú 
előkészítése, 

− A korábban – területfejlesztési célú – támogatott, le nem zárt szerződésállomány 
kezelése, ellenőrzések lefolytatása, 

− A megyei építészeti és műemlékvédelmi érdekek képviselete a regionális és 
országos szervezeteknél, 

− Közreműködés a területi műszaki infrastruktúra-fejlesztés, - fenntartás és 
üzemeltetés koordinációs feladatainak ellátásában főként a közlekedés, a posta 
és távközlés, a vízgazdálkodás, szennyvízkezelés, az energiaellátás és a 
hulladékgazdálkodás területén. 

− Területfejlesztéssel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása. 
− Területfejlesztési, környezetvédelmi-, és vidékfejlesztési célú pénzügyi támogatások, 

pályázatok előkészítése, véleményezése amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat 
tevékenységével kapcsolatos. 

− Együttműködés a területfejlesztési, környezetvédelmi-, és vidékfejlesztési 
feladatokat ellátó szervezetekkel.  

− Terület-, vidék- és agrárfejlesztési koncepciók, programok előkészítésében való 
közreműködés, a közgyűlési előterjesztések szakmai előkészítése, valamint a 
programok végrehajtásának figyelemmel kísérése. 

− Közreműködés a Tolna Megyei Önkormányzat környezetvédelmi programjának 
korszerűsítésében, a megyei hulladékgazdálkodási terv kidolgozásában a települési 
önkormányzatokkal együttműködve. 

− Új projektjavaslatok kidolgozása, lehetséges szereplők felkutatása, 
programmenedzselés. 

− A Megyei Önkormányzat pályázati rendszeréhez tartozó pályázatok szakmai 
kontrollja. 

− Koordinálja a területfejlesztés és a környezetvédelem területén a megyén belüli 
kapcsolatokat, és a szakmai szervezetek tevékenységét. 

− Területi Információs Rendszer kidolgozása, a társadalom, a gazdaság és a környezet 
területi jellemzőinek és változásának figyelemmel kísérése. 

− A Megyei Önkormányzat idegenfogalommal kapcsolatos kötelező feladatainak 
ellátásának megszervezése, az ehhez kapcsolódó döntések végrehajtása. 

 
 
Az Osztály főbb általános feladatai: 
 
− A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság munkájának segítése, 

adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó 
tevékenységben. 

− A megyei Önkormányzatot érintő európai uniós és egyéb pályázatok figyelése. 
− Az önkormányzati pályázatokkal, beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásának 

koordinálása. 
− A Tolna Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése, 

adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó 
tevékenységben. 

− A német nemzetiségi feladatok előkészítése, végrehajtása, segítségnyújtás a német 
nemzetiségi önkormányzat részére. 
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− A megyében élő nemzetiségek helyzetének figyelemmel kísérése. 
− Kapcsolattartás a nemzetiségek országos, megyei szervezeteivel.  
− Kapcsolattartás társadalmi (civil) szervezetekkel.  
− Nemzetiségi művelődési tevékenység segítése. 
− Megyei kitüntető díjak odaítélésének előkészítésével kapcsolatos feladatok 

végzése. 
− Közreműködés a megyei testnevelési és sportszervezési feladatok ellátásában. 
− Kapcsolattartás a fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteivel, segítségnyújtás az 

érdekvédelmi feladatok ellátásához. 
 
 

Elnöki Kabinet 
 
A Kabinet fő feladata: a Megyei Közgyűlés elnöke munkájának segítése. 
 
Sajtómunka vonatkozásában: 
– kapcsolattartás az országos lapokkal, a regionális, illetve helyi médiával, valamint az 

országos hatáskörű szervek sajtóosztályaival, 
– előzetes tájékoztatás a Tolna Megyei Önkormányzat sajtónyilvánosságra számot tartó 

rendezvényeiről, háttéranyagok eljuttatása a lapok, rádiók, televíziók szerkesztősége-
ibe, 

– sajtófigyelés: a rendelkezésre álló országos, illetve helyi lapok sajtószemléje, az 
önkormányzatot érintő cikkek archiválása, 

–  a Közgyűlés elnöke sajtónyilatkozatainak megszervezése, segítségnyújtás ezek 
előkészítésében, 

– a megyei önkormányzat média szerződéseiből adódó feladatok végrehajtása. 
 
Humán terület vonatkozásában: 
− a Megyenap szakmai előkészítése és lebonyolítása, 
− a Megyei Közgyűlés elnökének kulturális programjaival kapcsolatos szervezési 

teendők végzése, 
− a megyei önkormányzat külkapcsolatainak koordinálása, 
− a civil társadalmi szervezetektől érkező támogatási kérelmek döntésre való 

előkészítése. 
 
A megyei szintű szervezetekkel, egyházakkal, pártokkal való kapcsolattartás 
vonatkozásában: 
− kapcsolattartás a Tolna megyében működő történelmi egyházakkal,  
− kapcsolattartás a Tolna megyében működő parlamenti pártokkal,  
− kapcsolattartás civil társadalmi szervezetekkel” 
 
4.) A Szabályzat 1. melléklete (A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó 

munkakörök feltüntetése) az alábbiakkal egészül ki: 
 
     Kötelezettséget 
megállapító jogszabályhely 

         Munkakör Vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség gyakorisága 

2007. évi CLII. tv.3.§. (1) 
bekezdésének c) pontja 

Területfejlesztési Osztály-
vezető 

        2 év 
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5.) A Szabályzatnak a Hivatal szervezeti felépítésének sémáját tartalmazó 2.  

melléklete helyébe jelen módosítás mellékletében foglaltak lépnek. 
 

6.) Jelen módosítás 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 

7.) A Szabályzat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseinek hatályát e 
módosítás nem érinti. 

 
 
Szekszárd, 2012. június 29. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre     dr. Bartos Georgina 
       a Közgy űlés elnöke                     megyei f őjegyző 
 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése    /2012. (VI.29.) Kgy. 
határozatával fogadta el. 
 
 
        dr. Bartos Georgina 
                                                    megyei f őjegyző 
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 Melléklet a Hivatal Szervezeti és M űködési Szabályzatának módosításához 
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