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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 9. 
számú napirendi pontja 
 
Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására 
Előadó: dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Szociális és Egészségügyi, a Művelődési 
és Kisebbségi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
1. A Hétszínvilág Otthon alapító okiratában az intézmény időseket ellátó 
telephelyén a Közgyűlés 28 férőhelyes demens betegek ellátására alkalmas 
részleget jelölt ki, amelynek kihasználtsága nem teljes, míg az un. „normál” 
részleg 117 %-on üzemel.  
A szakmai jogszabályok – a szakalkalmazottak létszáma és képesítése 
szempontjából – nem tesznek különbséget aszerint, hogy egy részlegen „normál”, 
vagy demens ellátottak vannak-e elhelyezve. 
Az idős otthonokban a demens betegek után járó magasabb állami normatíva 
összegére a fenntartó akkor jogosult, ha a Demencia Centrum, vagy – új bekerülő 
esetén – az Országos Rehabilitációs Szakértői Bizottság diagnosztizálja a 
középsúlyos, vagy súlyos demencia kórképet. Sajnos az ilyen betegeknél magas 
a halálozási arány, helyükre új lakók kerülnek az otthonba, ezért számuk változó. 
Ehhez igazodóan a működési engedély sem írja elő, hogy mennyi ilyen beteget 
láthat el az intézmény. Éppen ezért nem indokolt az alapító okiratban sem 
behatárolni, hogy mennyi demens beteget láthat el az intézmény. 
 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. május 1-jével a tulajdonában lévő Fadd-
Dombori Vízitelep használói és üzemeltetői jogát az Általános Művelődési 
Központtól a Szent László Egységes Középiskola számára adja. Ennek 
megfelelően az Általános Művelődési Központ alapító okiratában az eddigi 
telephely megszűnik, és a Szent László Egységes Középiskola alapító okiratában 
telephelyként megjelenik. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város közösen 
készítettek kulturális stratégiát, amelynek alapján meghatározták azokat a 
teendőket is, amiket végrehajtva a közös érdekeket szolgáló fejlesztések 
megvalósítására a leghatékonyabban lehet eredményes pályázatokat készíteni. 
A Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Házát érintő AGÓRA pályázat 
tartalmi feltétele a térségi közművelődési szolgáltató intézménnyel való egy 
helyen működés. Ez teljesíthető azon a módon is, hogy az Általános Művelődési 
Központ együttműködési megállapodást köt az AGÓRA projektre kijelölt városi 
intézménnyel, és például ott is térségi irodát működtet. Az alapító okiratnak az a 
kitétele azonban, hogy az intézmény térségi irodákat a megyeszékhelyet kivéve a 
kistérségek székhelyén működtethet, az előző megoldási lehetőség jogszerűségét 
akadályozza. Ennek elhárítására célszerű az érintett kitételt törölni a szövegből. 
 
Kérem, hogy az intézmények alapító okiratának módosítását a határozati javaslat 
szerint szíveskedjenek elfogadni. 
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Határozati javaslat: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata 
intézményi alapító okiratok módosításáról  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat közgyűlése a 

Hétszínvilág Otthon alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
Az intézmény férőhelyeinek száma:  
….”a telephelyen: 56 fő idősek ápoló-gondozó 
otthona” 
Az alapító okiratból törlésre kerül: 
„ebből: 28 fő idősek ápoló-gondozó otthona 
28 fő demenciában szenvedők ápoló-gondozó 
otthona” 

2. A Közgyűlés a Szent László Középiskola 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
A tagintézmények között felsorolt 
Egészségügyi – szociális tagintézmény címe 
helyesen: 
„7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10.” 
Az alapító okirat kiegészül: 
„Telephelye: Vízitelep 7133 Fadd-Dombori, 
Dunasor 16.” 

3. A Közgyűlés a Tolna Megyei Általános 
Művelődési Központ alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
A Telephelyei közül törlésre kerül: 
„Vízitelep 7133 Fadd-Dombori, Dunasor 16.” 
és a ……”(kivéve a megyeszékhelyen)” 
szövegrész. 

4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy 
biztosítsa az 1-3. pontban rögzített 
módosításoknak az intézmények alapító 
okiratán történő átvezetését, az egységes 
szerkezetű alapító okiratoknak az Magyar 
Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális 
Igazgatóságához történő megküldését. 

 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2008. március 21. 

 
 
 
 

Dr. Puskás Imre 
a Közgyűlés elnöke 


