TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-4/2008.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i soron kívüli
üléséről.
AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1.
AZ ÜLÉS KEZDETE:

15.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:
Bakó Béla, Bordács József, Csike György, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz
Ibolya, dr. Hadházy Árpád, dr. Harangozó Tamás, Horváth István, Horváth Zsolt, Kalányos
János, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Koltai Tamás,
Kovács István, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, dr. Puskás Imre, dr. Radochay Imre, dr. Say
István, Schranz Istvánné, dr. Sümegi Zoltán, dr. Széchenyi Attila, Széles András, Takács
Zoltán, Tar Csaba, Tóth Gyula, Várkonyi Zoltán, dr. Vöröss Endréné
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:
Kalocsa Jenő, Kollár László, Kristóf Károly, Néber Tibor, Pogátsa Alajos, Právics József,
Szebényi Géza, Szabó Loránd
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:
Frankné dr. Kovács Szilvia, Molnár József
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA:

az ülés kezdetekor 29 fő.

Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula megyei
aljegyző.
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A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK:
Mácsai Antal mk. pv. ezredes képviseletében Farkas László pv. alezredes.
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
Ribányi József, Tamási Város Polgármestere; Gerzsei Péter, a Szent László Egységes
Középiskola Igazgatója; Vida Lajos, a Vályi Péter Szakképző Iskola Igazgatója; Bacs
József, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Intézményfenntartó
Osztályának munkatársa, valamint Fülöpné Szűcs Mária, a Pedagógusok
Szakszervezetének Elnöke.
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnai Népújság, a Tolnatáj TV, a Bonyhád Városi TV, a TV8 és a Pixel TV munkatársai.
dr. Puskás Imre:
Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz
meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, továbbá a sajtó képviselőit.
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából, kérem Képviselőtársaimat,
jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni.
Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 29 fő, így a Közgyűlés
határozatképes.
A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban az alábbi módosító
javaslatom van:
Javaslom egy új napirendi pont felvételét 7. sorszámmal: „Javaslat a kisiskolák
megmentése ügyében megfogalmazott nyilatkozathoz való csatlakozásról”. Az
előterjesztést Képviselőtársaim mind a KIR-en keresztül, mind pedig helyszíni kiosztás
révén megkapták. A módosító javaslatomnak megfelelően a számozás értelemszerűen
változik.
Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére javaslata?
Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni az általam
ismertetett módosítással egységes szerkezetben a napirendi pontok elfogadásáról! Kérem,
szavazzanak!
(Pécsi Gábor Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 30
fő.)
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi
pontokat elfogadta.
A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom.
NAPIREND
1.

Javaslat Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására, illetve közoktatási feladat
átvételére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2.

Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó
pályázatok benyújtására
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3.

Előadó:
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Felterjesztés
a
Magyar
Köztársaság
Miniszterelnökéhez
kormányhatározat tárgyában
Előadó:
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a

3011/2008.

4.

Javaslat a Szekszárd 1919/10. hrsz.-ú ingatlanrész hasznosítására
Előadó:
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5.

Javaslat folyószámlahitel-keret szerződéshez kapcsolódó engedményezési szerződés
jóváhagyására
Előadó:
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

6.

Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó:
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

7.

Javaslat a kisiskolák megmentése ügyében megfogalmazott nyilatkozathoz való
csatlakozásról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.
1. NAPIRENDI PONT
Javaslat Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására, illetve közoktatási feladat
átvételére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
dr. Puskás Imre:
A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm Gerzsei Péter és Vida Lajos Igazgató Urakat,
Bacs József Urat, valamint Fülöpné Szűcs Máriát, a Pedagógusok Szakszervezetének
Elnökét.
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Előzetesen négy bizottság tárgyalta a
napirendi pontot. A bizottsági álláspontok ismertetése következik, először a Művelődési és
Kisebbségi Bizottság álláspontját kérem.
dr. Say István:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és annak
elfogadását 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja.
dr. Puskás Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését kérem.
dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az előterjesztést
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
dr. Puskás Imre:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik.
dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását.
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dr. Puskás Imre:
Főjegyző Asszony jelezte, hogy a Pénzügyi Bizottság nem volt határozatképes, így a
Bizottság álláspontját nem tudom kikérni.
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek
hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Horváth Zsolt Képviselő Úrnak.
Horváth Zsolt:
Tisztelt Közgyűlés! Nem a törvényalkotó munkáját kívánjuk minősíteni. Az MSZP frakció –
és én is, mint gyakorló pedagógus – egyetért a TISZK-ek létrehozásával. Úgy látjuk, hogy a
Szent László Egységes Középiskolában egy ún. „mamutintézményt” kívánnak létrehozni.
Ebben az intézményben tamási, bonyhádi és szekszárdi intézmények kerülnek egy
igazgatás alá, ami megítélésem szerint az 5.300 tanulóval és a különböző feladatokkal a
nehéz átláthatóság irányába fog eltolódni. Természetesen egyetértünk abban, hogy
valamilyen intézményi rendszerre szükség van. Ám jobb lett volna a megyében nem
egyetlen intézményt létrehozni, hanem több (kettő vagy három) TISZK-et, amely kb. 2.000
fő tanulói létszámmal rendelkezne. A TISZK-eknek fontos feladata, hogy a Regionális
Képzési Bizottságok tekintetében meghatározott létszámnak, illetve szakmaorientáltságnak
megfelelően rugalmasan, gyorsan és a munkaerő-piacoknak megfelelően tudjon reagálni.
Ebben az intézményben ezeknek a feltételeknek a meglétét hiányolom.
Szakmailag a TISZK felépítésével és jogi hátterével nem kívánok vitatkozni, az megfelelő.
Szeretnénk felhívni a Közgyűlés figyelmét a finanszírozásra is. Ha megnézzük az
előterjesztés 5. számú mellékletét, láthatjuk, hogy az a 2008-as év II. felére a Tolna Megyei
Önkormányzat 60 millió Ft-os hozzájárulását vetíti előre. Továbbá a határozati javaslatban
szerepel egy 10 millió Ft-os hozzájárulás is, ami az ún. előre nem látható költségek
finanszírozására szolgál. A tavalyi évben a racionális intézkedéseknek köszönhetően kb.
130-140 millió Ft-ot sikerült megspórolni. Azonban ez el is tűnik akkor, amikor az
iskolaátvételek tekintetében finanszíroznunk kell.
Frakciónk nem érti azt, hogyha ez az egész iskolarendszer a Szent László Egységes
Középiskola bázisán jön létre, akkor Gerzsei Péter Igazgató Úrnak miért kell visszavonni az
igazgatói megbízatását. Miért vidékről, Tamásiból hoznak ide egy új igazgatót?
A Megye-Város Egyeztető Bizottság kivonatát megkaptuk. Kíváncsiak lennénk arra, hogy az
iskolarendszer átalakítását a Város 1 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett miért nem
támogatta. Az Érdekegyeztető Tanács üléséről készült kivonatot is megkaptuk. Abban azt
olvashattuk, hogy az ÉT tudomásul vette a Térségi Integrált Szakképző Központ
létrehozását, és az új intézmény alapítására vonatkozó eddigi információkat hiányosnak
tartja. Mit jelent ez? Köszönöm!
(Bakó Béla Képviselő Úr megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 31 fő.)
dr. Puskás Imre:
Időközben Ribányi József Polgármester Úr is megérkezett a Közgyűlésre, tisztelettel
köszöntöm!
Megadom a szót Széles András Frakcióvezető Úrnak.
Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! A TISZK-ek előkészítési fázisában sok információt próbáltunk szerezni a
különböző egyeztetések alkalmával. Az akkori minisztériumban az ottani osztályvezető
elmondása szerint holland mintára alapul a mi TISZK rendszerünk, így 1.500-at mertek a
feltételekhez beírni. Ők kb. a 6.000-et preferálják. Tehát a „mamutintézmények” létre fognak
jönni. Miért egy bázisra hozzuk létre ezt a formációt? Ennek oka: egy lazább integrációban
vagyunk benne a Várossal. Még ki sem alakult az intézmény, de kijelenthetjük, hogy
gyakorlatilag veszélyben van a működése, hiszen olyan szintű egyeztetési kényszere van
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az intézménynek, amely a szakmai munkát veszélyezteti.
dr. Puskás Imre:
Megadom a szót dr. Say István Képviselő Úrnak.
dr. Say István:
Köszönöm a szót! Valóban felvethető az a kérdés, melyik a leghatékonyabb forma? A
demokratikus jogérzék velem is azt mondatná, hogy a társulásos forma lehetne a
leghatékonyabb abban az esetben, ha Magyarország mai működését a szubszidiaritás
alapelve egyáltalán jellemezné. Mindaz a helyzet, amelybe mára a magyar önkormányzatok
belekényszerültek irracionálissá teszi azt, hogy minden, amit hatékonyan akarunk
működtetni azt több, esetenként akár fél tucatnyi, tucatnyi önkormányzat közös jóindulatára
bízzuk egy ennyire kiszolgáltatott és alulfinanszírozott helyzetben. Tehát jelenleg – az
adottságaink közepette – ennél az egységes szervezetnél jobbat és hatékonyabbat
létrehozni nem tudtunk volna. Ha azt szeretnénk, hogy a régión és akár az országon belül is
a nagyon kicsi és esetenként erőhiányos Tolna megye legalább szakképzésében jó
pozícióban legyen, akkor – véleményem szerint – nagyon jó megoldást választottunk.
A létszámot illetően mondanék még néhány szót. A holland minta szerinti az 1.500 fő
Európában nem az iskolába járókat, hanem a szakképzésben résztvevőket szokta jelenteni.
Ha valaki kontrollálja, hogy a majd 6.000-es létszám az iskolánkban a szakképzést illetően
hány főt jelent, akkor kb. ott fog tartani ez az intézmény, amely az európai viszonyok között
a szakképzést illetően hatékony. Hiszen itt még a 7. és 8. évfolyamos diákok is általános
tanulmányaikkal ebben a 6.000-es mamutlétszámban benne lesznek.
A vezetésről: Vida Lajos több évtizedet töltött el az oktatás-igazgatásban és a szakképzésigazgatásban, így vélhetően a feladatát 1 éven keresztül jól fogja ellátni. Meggyőződtünk
arról, hogy abban az esetben, ha Vida Lajos ezt a megbízást megkapja, olyan szerepet
szán – az elmúlt 1 év munkáját jól végző és ezért köszönetet érdemlő – Gerzsei Péternek,
amely a karrier tekintetében, a későbbi törvénymódosítás figyelembevételével számára
további előrelépést fog jelenteni.
dr. Puskás Imre:
Ismét megadom a szót Horváth Zsolt Képviselő Úrnak.
Horváth Zsolt:
Köszönöm a szót! Azt gondolom, teljesen mindegy, milyen a politikai színezet, a tanár a
katedrán tanár és egyetlen egy feladata van, az ő általa szolgáltatott tudás átadása.
A szerveződésből kimaradt Dombóvár, Paks, Dunaföldvár, és Simontornya. Ők egy más
utat próbálnak keresni a TISZK szervezésnek. Az idő mindkét megoldásra – amit most
tárgyalunk és a mi alternatív megoldásunkra – meghozza a választ. A TISZK szerveződés a
szakképzési hozzájárulásoknak a gyűjtésére ad lehetőséget, ezért ez egy nagyon fontos
kérdés.
dr. Puskás Imre:
Amennyiben további hozzászólás nincs, megkérdezem Fülöpné Szűcs Máriát, kíván-e a
napirendhez hozzászólni? Megadom a szót!
Fülöpné Szűcs Mária:
Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! A munkavállalói oldalnak egyszerre kell a szakma, a
gyerek és a munkavállalók érdekeit képviselni. A Megyei Önkormányzat legnagyobb
átszervezése ez a napirendi pont, ami most előttünk van. Úgy gondolom, hogy minden
részlet szakmai részlet, vezetői struktúra, személyekre vonatkozó megbízás. Elfogadjuk,
hogy szakmai indokok, törvényi és finanszírozási kényszerek indokolják a TISZK létrejöttét.
A gyermek és a társadalom érdeke azt kívánja, hogy a munkaerő-piac igényeihez kell
igazítani a képzést. Az ÉT ülésén is felmerült, milyen szervezeti modell jöjjön létre: egy
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fenntartós vagy társulásos. Az egy fenntartós modell nagyobb vállalkozás, mint a
társulásos. Ott az egyeztetések lennének bonyolultabbak, a társulásosnál pedig talán az a
feladat, hogyan lehet összehangolni az egységes irányítást és az intézmények önállóságát.
Néhány kérdést felvetnék, ami a tantestületi ülésen felvetődött:
1.
A tantestületek közalkalmazottai garanciát várnak az Önkormányzattól, a Közgyűléstől
intézményeik megtartására, munkahelyüket megtartó, korszerű munkaerő-piac
kereseti igényei szerinti szakmai képzések biztosítására, szakmai fejlesztésére és
ezek finanszírozására.
2.
Várják az átgondolt munkaerő gazdálkodást, és nyilván félnek, hogy az intézményeik
nehogy bezárásra kerüljenek.
3.
A legnagyobb kérdés az, hogy finanszírozható lesz-e ez a hatalmas intézmény.
A vezetői modell működése, jogosítványai, a tagintézmények tantestületeinek
beleszólásának, jogosítványainak alakulása nehezen voltak kiolvashatóak az
előterjesztésből. Egy dolog mindenféleképpen biztató számunkra: két kollégánk látszik
garanciának. Vida Lajos és Gerzsei Péter nagyon komoly szakmai tapasztalatokkal
rendelkező szakemberek, akikre óriási feladat vár.
Az intézmény nevével kapcsolatban: a törvény szerint a feladatnak megfelelőnek kell lennie
a névhasználatnak, tehát szakképző iskola. Sokan viszont szeretnék látni azt, hogy ez
egyben középiskola is.
Azzal zárnám a gondolatsort, hogy a tavaly elindult egységes középiskolához képest ez a
TISZK modell legalább a volt Hunyadi Mátyás Középiskolának és a volt Dr. Kelemen Endre
Szakközépiskolának nagyobb mozgásteret ad. Hiszen szervezeti és szakmai tekintetben
önálló intézményegységek lesznek a tagintézmények, megőrizhetik tagintézményként a
nevüket, megtarthatják a hagyományaikat.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
dr. Puskás Imre:
Remélem, Fülöpné Szűcs Máriának az is egy jó hír, hogy felkérjük, legyen annak a
tanácsadó testületnek a tagja, amely a TISZK mellett működik. Ez egyrészt valamennyire
egyfajta biztosíték Fülöpné Szűcs Mária számára is, másrészt bízom abban, hogy a
Regionális Bizottságban elfoglalt fontos szerepét jól tudja kamatoztatni.
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy minden egyes alkalommal, amikor jelentős
változás történik, a szereplők érthetően számos bizonytalansággal vannak tele, továbbá
vannak bizonyos dolgok, melyeket védendőnek, fontosnak tartanak, és amelynek a
megváltoztatása komoly indulatokat kavar. Egy évvel ezelőtt több tantestületi értekezleten
vettem részt, ahol a talán leginkább megfogalmazódó probléma az intézmények
identitásának az elveszítése volt. Ezzel arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy lehet, ami
egy pillanatban veszendő értéknek tűnik arról kiderül, hogy mégsem annyira sorsdöntő. Itt a
névhasználatra gondolok. Egy évvel ezelőtt a Hunyadi Középiskolában és a Dr. Kelemen
Szakközépiskolában is elmondták, hogy ez egy óriási veszteség. Most pedig megtartották a
tantestületi értekezleteket, és kb. 90-95 %-os támogatottság mellett azt kérték, hogy
maradjon az iskola neve: Szent László Középiskola egészségügyi szakképző intézménye,
és ne legyen Szent László Középiskola Dr. Kelemen Endre tagintézménye. Azok a
pedagógusok, akik egy évvel ezelőtt úgy gondolták, hogy milyen károkat fogunk okozni
azzal, hogy elvesszük az intézmény nevét, ők most mindenféle ráhatás nélkül beleegyeztek
ebbe a névhasználatba. Tehát számos bizonytalanság egyszerűen természetes reakció, de
ez nem azt jelenti, hogy ezek olyan súlyos problémák volnának.
Minden felszólalóval ellentétben nem kényszerként élem meg azt, amit most teszünk. Ezt
egy lehetőségnek látom, és nem a törvény nyomásának, nem a pályázaton való indulás
elengedhetetlen, szükséges feltételének tartom. Ezzel a megoldással egy komoly lépést
teszünk annak érdekében, hogy Tolna megyében a szakképzés magasabb színvonalra
jusson.
Végül a személyi kérdésről mondanék néhány szót. Gerzsei Péternek köszönöm, hogy 1
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évvel ezelőtt elvállalta ezt a munkát! Magas színvonalon végezte, így ez egy komoly
tényező a tekintetben, hogy bele merünk vágni a TISZK létrehozásába. Az egyeztetések
alapján Gerzsei Péter lesz ennek a „mamutintézménynek” a főigazgató-helyettese, ami
megítélésem szerint egy szakmai, további előrelépést jelent. Köszönöm az elmúlt 1 év
munkáját, és további sok sikert kívánok a következő évekhez! Vida Lajost szeretném, mint
előterjesztő, ha a Közgyűlés megválasztaná igazgatónak. Örülök annak, hogy az ÉT ülésén
is az hangzott el, hogy ez egy szakmai döntés, és ezt nem lehet megkérdőjelezni.
Összefoglalva: ez egy komoly vállalkozás, egy pozitív kezdeményezés, és egyetlen
döntésünk miatt sem kell aggódnunk.
Amennyiben nincs további hozzászólás, a napirend vitáját lezárom.
A határozati javaslat 23. és 26. pontjai kipontozva szerepelnek az előterjesztésben, így
most ezt a két pontot kiegészítve ismertetném a Közgyűléssel: „23. A Közgyűlés az
intézmény megbízott igazgatójának besorolását I. fizetési osztály 11. fizetési fokozatban,
alapilletményét 440.000 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 60.000 Ft-ban határozza meg.
26. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szent László Szakképző Iskola és
Kollégium Szakmai Tanácsadó Testületébe, az önkormányzat képviselőjeként Bacs
Józsefet delegálja.”
Ezen túlmenően a városokkal kötendő megállapodásokban is néhány apróbb módosítás
lesz, melyek ismertetésére Főjegyző Asszonyt kérem meg.
dr. Bartos Georgina:
Tisztelt Közgyűlés! A Bonyhád Várossal kötendő megállapodás (1. számú melléklet) 8. b)
pontja a következőképpen módosulna: „Átvevő kijelenti, hogy az a) pontban felsorolt
ingatlanok közül az 1925 hrsz.-ú ingatlant a Dél-dunántúli Munkaügyi Központ javára,
1.775.105-, Ft és járulékai erejéig, 32946/2000. számon bejegyzett jelzálogjog, és az ezt
biztosító 32946/2008. számon bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom terheli. A 77.
hrsz.-ú ingatlant 13/1974 számon bejegyzett, a Tolna Megyei Földhivatalt illető földmérési
jelek elhelyezését biztosító használati jog terheli, ezen túlmenően az ingatlanok per-, teher-,
és igénymentesek.”
Szekszárd Városával kötendő megállapodás – mely a 2. számú mellékletét képezi az
előterjesztésnek – 10. pontjának második francia bekezdése a következőképpen egészülne
ki: “a feladatellátás visszavétele esetén az Átvevő vagy jogutódja, a meglévő ingó vagyont,
– az 1. pontban írt intézmény rendeltetésszerű működéséhez szükséges mértékben –
amely magába foglalja az átadott ingó vagyonból még meglévő és a már meg nem lévő
helyébe lépő ingóságokat is, térítésmentesen Átadó tulajdonába visszaadja.”
Továbbá a megállapodás 12. pontja kiegészülne egy mondattal: “A leltárral egyidejűleg az
átadáskor a használatba adott ingatlanról műszaki állapotfelmérés készül, amely a
megállapodás 3. számú mellékletét képezi.” Ennek megfelelően a megállapodás 33.
pontjának 2. pontja a következőképpen szólna: “A Bezerédj István Kereskedelmi és
Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Iskola átadás-átvételi teljes vagyonleltára és
az ingatlanról készített műszaki állapotfelmérés (a használatba adást követően)”.
dr. Puskás Imre:
Köszönöm! Kérem, hogy Főjegyző Asszony és az általam elmondott módosításokat
tekintsék az eredeti előterjesztés részének.
Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 4 nem
szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta.
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A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2008. (VI. 6.) közgyűlési határozata
Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásáról, illetve
közoktatási feladat átvételéről:
1)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szakképzési
rendszer fejlesztése érdekében, a szakképzésről szóló 1993. évi
LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdés c) pontjában foglalt – a
szakképzésben résztvevő intézmények egy intézmény keretében
történő fenntartásával működő (úgynevezett „egy fenntartós
modell”) - Térségi Integrált Szakképző Központot hoz létre.

2)

A Térségi Integrált Szakképző Központ a Tolna Megyei
Önkormányzat Szent László Egységes Középiskolája (OM
azonosító: 200914) átszervezésével, illetve négy megszűnő
városi intézmény – Bonyhád Város Önkormányzata Perczel Mór
Közgazdasági Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma
(OM azonosító: 036395), Bonyhád Város Önkormányzata Jókai
Mór Szakképző Iskolája (OM azonosító: 036405), Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Bezerédj István
Kereskedelmi
és
Közgazdasági
Szakközépiskolája,
Kereskedelmi Szakiskolája (OM azonosító: 036408), valamint
Tamási Város Önkormányzata Vályi Péter Szakképző Iskolája és
Kollégiuma (OM azonosító: 036414) összevonásával, feladataik
integrációjával jön létre.

3)

A Közgyűlés elfogadja:
a)
Bonyhád Városi Önkormányzat képviselő-testületének
döntését, mely szerint az általa fenntartott Perczel Mór
Közgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
(törzsszám: 415299100) részben önálló intézményét,
valamint a Jókai Mór Szakképző Iskola (törzsszám:
415277100) részben önálló intézményét 2008. június 30.
napjával megszünteti és a megszűnő intézmények által
ellátott közoktatási (középiskolai oktatás, szakiskolai
oktatás, szakképzés, felnőttképzési, kollégiumi ellátás és
egyéb alapító okirat szerinti) feladatok ellátását 2008. július
1. napjától átadja a Tolna Megyei Önkormányzatnak.
b)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének döntését, mely szerint az általa fenntartott
Bezerédj
István
Kereskedelmi
és
Közgazdasági
Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola (törzsszám:
000022) részben önálló intézményét, 2008. június 30.
napjával megszünteti és a megszűnő intézmény által ellátott
közoktatási (középiskolai oktatás, szakiskolai oktatás,
szakképzés és egyéb alapító okirat szerinti) feladatok
ellátását 2008. július 1. napától átadja a Tolna Megyei
Önkormányzatnak.
c) Tamási Városi Önkormányzat képviselő-testületének
döntését, mely szerint az általa fenntartott Vályi Péter
Szakképző Iskola és Kollégium (törzsszám: 419813)
önállóan gazdálkodó intézményét 2008. június 30. napjával
megszünteti és a megszűnő intézmény által ellátott
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közoktatási (középiskolai oktatás, szakiskolai oktatás,
szakképzés, kollégiumi ellátás és egyéb alapító okirat
szerinti) feladatok ellátását 2008. július 1. napjától átadja a
Tolna Megyei Önkormányzatnak.
4)

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1)
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az átadott feladatok a
megyei önkormányzat kötelező feladatát képezik.

5)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a megszűnő intézmények feladatainak ellátását
2008. július 1-jétől átveszi. A feladatok ellátásáról a Szent László
Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző
Központ) szervezeti keretei között úgy gondoskodik, hogy az
átvett feladatokat a megszüntetett intézmények épületeiben látja
el, a megszüntetett intézmények ettől az időponttól a Szent
László Szakképző Iskola és Kollégium tagintézményeként
működnek.

6)

A Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája
és Kollégiuma a megszűnő, 3. pontban felsorolt intézmények
jogutódja.

7)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatási
feladatok átvételével kapcsolatos munkajogi, vagyoni, és egyéb
kérdésekről az átadó önkormányzatokkal Megállapodást köt.
A Közgyűlés a Bonyhád Város Önkormányzatával kötendő, a
határozat 1. számú mellékletét képező Megállapodást
jóváhagyja.

8)

9)

A Közgyűlés a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával
kötendő, a határozat 2. számú mellékletét képező Megállapodást
jóváhagyja.

10) A Közgyűlés a Tamási Város Önkormányzatával kötendő, a
határozat 3. számú mellékletét képező Megállapodást
jóváhagyja.
11)

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozat 1-3. számú
melléklete szerinti megállapodásokat változatlan tartalommal
aláírja.

12)

A
Közgyűlés
az
átadó
önkormányzatokkal
létrejövő
megállapodásokban foglalt kötelezettségeket vállalja, a
teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezetet költségvetésében
biztosítja. A Közgyűlés a feladatellátáshoz szükséges ingatlanok
használati jogának, valamint a feladatellátáshoz szükséges ingó
vagyon tulajdon, illetve használati jogának térítésmentes
biztosítását kéri és elfogadja.

13)

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az átvétel napjával a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 85/A. § (1)
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bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a munkáltató
személyében jogutódlás következik be. A munkáltató
személyében bekövetkezett jogutódlás a közalkalmazottak
jogviszonyát nem érinti, a jogelődnél közalkalmazotti
jogviszonyban álló közalkalmazottak munkajogi helyzete
érintetlen marad. A jogutódlás időpontjában fennálló
közalkalmazotti
jogviszonyból
származó
jogok
és
kötelezettségek, továbbá a jogelőd megszűnése miatt a már
megszűnt közalkalmazotti jogviszonyokból származó jogok és
kötelezettségek a jogelőd munkáltatóról a jogutód munkáltatóra
szállnak át.
14)

Az intézmények megszüntetése, illetve a feladatátvétel a tanulói
jogviszonyokat és a kollégiumi tagsági viszonyokat nem érinti, a
Tolna Megyei
Önkormányzat a tanulói jogviszonyok
folytonosságát biztosítja.

15) A Közgyűlés a Szent László Egységes Középiskola alapító
okiratát 2008. július 1-jével az alábbiak szerint módosítja:
a) A költségvetési szerv neve megváltozik, az intézmény új
neve:
„Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző
Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképző
Központ)
Az intézmény a rövidebb Szent László Szakképző Iskola név
használatára is jogosult.”
b) A tagintézmények köre bővül, a meglevő tagintézmények
elnevezése megváltozik:
„Tagintézmények:
1) Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény, 7100
Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10.
2) Vendéglátó Szakképző Tagintézmény, 7100, Szekszárd,
Hunyadi u. 7.
3)Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény, 7100,
Szekszárd, Szent László u. 8-12.
4)Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény, 7150,
Bonyhád, Perczel Mór u. 51-53.
5) Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény, 7150,
Bonyhád, Széchenyi tér 18.
6)Vályi Péter Szakképző Iskolai
Tagintézmény, 7090,
Tamási, Deák F.u. 6-8.
7) Általános Iskolai Tagintézmény, 7100, Szekszárd
Keselyüsi út 22.”
c) A telephelyek módosulnak:
„Telephelye:
Vizitelep, 7133 Fadd-Dombori, Duna sor 16,.
„B”épület, 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 48 (1925 hrsz.-ú).,
Kollégium: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.
Tanműhely, 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51.,
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Rákóczzi u. 31. (557/1 hrsz.ú),
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Perczel u. 133. (2026/3 hrsz.ú),
Raktár: 7150 Bonyhád Perczel u. 133. 2026/7 hrsz.ú ingatlan
Tanműhely, 7090 Tamási, Rákóczi u. 21.,
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Tanműhely, 7090 Tamási-Fornád, 0372/1 hrsz.,
Tankert, állattartó telep:
-Erdőrész Tamási 1465/1. és 1467 hrsz.,
-Szarkahegy Tamási 3318 hrsz.
Tanszálló, tankonyha, tanétterem, 7090 Tamási, Szabadság
u. 9.
Garay tankonyha, 7100 Szekszárd, Garay udvar 1.
Garay Étterem, 7100 Szekszárd, Garay tér 1-7.”
d) Az intézmény típusa módosul:
„Az intézmény típusa:
többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény
általános iskola (5-8. évfolyam),
gimnázium
szakközépiskola
szakiskola
kollégium
felnőttoktatási intézmény
nyelvi előkészítő évfolyam
felzárkóztató oktatás
differenciált képességfejlesztés
hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képességkibontakoztató felkészítése
sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, kollégiumi ellátása
(szállásnyújtás)
- a fogyatékosság típusa:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
organikus
okokra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd”
e) Az évfolyamok száma módosul:
„Évfolyamok száma:
általános iskola: 5-8. évfolyam
gimnázium:
9-12. évfolyam
szakközépiskola:9-13. évfolyam
szakiskola:
9-10. évfolyam, az 1993. évi LXXIX. törvény
szerint
szakképzés (16. év után): 1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam
1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam
szakképzés (érettségi után): 1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam, az
1993. évi LXXVI. törvény
szerint,
az
OKJ-ben
meghatározott képzési idővel
f)
A
szakképzés
az
OKJ-ban
meghatározott
szakmacsoportokban az alábbiakkal egészül ki:
„művészet
közgazdaság
ügyvitel
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
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környezetvédelem-vízgazdálkodás
mezőgazdaság”
g) A felvehető maximális tanulólétszám az alábbiakra módosul:
„Felvehető maximális tanulólétszám:
Nappali tagozat:
5870 fő
Esti, levelező tagozat: 300 fő
Kollégium:
580 fő
Ebből:
Székhely:
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
900 fő
- Szakiskola:
600 fő
Kollégium:
200 fő
Tagintézmények:
Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
450 fő
- Szakiskola:
60 fő
Esti-, levelező tagozat:
100 fő
Kollégium:
170 fő
Vendéglátó Szakképző Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
400 fő
- Szakiskola:
350 fő
Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
600 fő
- Szakiskola:
300 fő
Esti-, levelező tagozat:
120 fő
Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
250 fő
- Szakiskola:
350 fő
Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Gimnázium:
100 fő
- Szakközépiskola:
400 fő
Esti-, levelező tagozat:
80 fő
Kollégium:
80 fő
(7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.)
Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
350 fő
- Szakiskola:
700 fő
Kollégium:
- 7090 Tamási, Deák F.u. 6-8. 60 fő
- 7090 Tamási, Szabadság u. 9. 70 fő
Általános Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Általános iskola:
60 fő”
h) A feladatellátást szolgáló vagyon az alábbiakra módosul:
„A feladatellátást szolgáló vagyon: 1937 hrsz.-ú Iskola,
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i)

j)

kollégium, Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
4443 hrsz.-ú Iskola kollégium, Szekszárd, Kecskés Ferenc u.
8-10.
4000/2 hrsz.-ú Iskola, kollégium, Szekszárd, Hunyadi u. 7.
4039/12 hrsz.-ú Iskola, Szekszárd Keselyüsi u. 22.
1829/5/A/19 hrsz.-ú Garay tankonyha, Szekszárd, Garay
udvar 1.
1829/6/A/5 hrsz.-ú Garay Étterem, Szekszárd, Garay tér 1-7.
3402 hrsz.-ú ingatlan, faddi csónaktároló Tolna Megyei
Önkormányzat által biztosított használati joga,
Szekszárd 1803 hrsz.-ú (Szent László u. 8-12.) ingatlanon
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által
biztosított használati jog
Bonyhád 77 hrsz.-ú (Bonyhád, Széchenyi tér 18. sz. alatti)
ingatlanon, a Bonyhád 2344 hrsz.-ú ingatlanon (Bonyhád,
Perczel Mór u. 51. sz.) a Megállapodás 2. számú
mellékletében
meghatározott
2095
m2 alapterűletű
felépítmény kivételével, Bonyhád 1737 hrsz.ú ingatlanon
( Bonyhád, Perczel Mór u. 44.) a Megállapodás
mellékletében megjelölt felépítményen, a Bonyhád 2026/3
hrsz.ú és a 2026/7 hrsz.-ú (Bonyhád, Perczel Mór u. 133.),
az 557/1. hrsz.-ú (Bonyhád, Rákóczi u. 31.) ingatlanon, a
Bonyhád 1925. hrsz.ú (Bonyhád, Perczel u. 48.) ingatlanon
Bonyhád Város Önkormányzata által biztosított használati
jog;
Tamási 86/1 és 86/5 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Deák
Ferenc u. 6-8.,) a Tamási 1265 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási,
Rákóczi u. 21.), a Tamási 862 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási,
Szabadság u. 9.), a Tamási 0372/1 hrsz.-ú ingatlanon
(Tamási-Fornádpuszta), Erdőrész Tamási 1465/1. és 1467
hrsz.-ú és a Szarkahegy Tamási 3318 hrsz.-ú ingatlanokon
Tamási Város Önkormányzata által biztosított használati jog.
Az alaptevékenység keretében végezhető feladatai az
alábbiakkal egészülnek ki:
„551337 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
551414 Üdültetés
751958 A költségvetési szervek által végzett egyéb
kiegészítő tevékenységek
803416 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
804039 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs
képzése
923215 Múzeumi tevékenység
924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
924036 Diáksport
926018 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység”
A költségvetési szerv által ellátható vállalkozási tevékenység
köre és mértéke 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményben (7090
Tamási, Deák F. u. 6-8.) és a székhelyen (Szekszárd,
Széchenyi u. 2-14.) akkreditált „Felnőttképzési Központ”
működik, melynek keretében végezhető feladat:
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
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85.52 Kulturális képzés
85.59 Máshova nem sorolt (M.n.s.) egyéb oktatás”.
k) A költségvetési szerv által ellátható vállalkozási tevékenység
köre és mértéke 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„a Szekszárd, Garay tér 1-7. szám alatti épületben lévő
Garay Étterem üzemeltetése, ennek keretében:
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvényi étkeztetés”.
l) Az alaító okirat vállalkozási tevékenység mértékére vonatkozó
része az alábbiakra módosul:
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységből származó
bevétele – a költségvetési támogatást is magába foglaló –
összbevétel egyharmada – 33%-a – lehet.”
16)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény
egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 6. számú
melléklete szerint jóváhagyja.

17) A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskola engedélyezett
költségvetési létszámát 277,5 főről - + 275 fővel – 552,5 főre
emeli, illetve 552,5 főben állapítja meg, ebből a pedagógus
munkakörben foglalkoztatottak száma 401 fő, az egyéb
munkakörben foglalkoztatottak száma 141,5 fő, a vállalkozási
tevékenység keretében foglalkoztatottak száma 10 fő.
18)

A Közgyűlés az átvett feladatokhoz kapcsolódó normatív
támogatás időarányos részét a Megállapodásokban foglaltak
szerint igényli, illetve veszi át.

19)

A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskola 2008. évi
költségvetési előirányzatát a feladatok átvétele miatt a normatív
támogatás és az átvett pénzeszköz összegének jóváhagyását
követően módosítja. A működéshez, illetve a finanszírozáshoz
szükséges időarányos kiadási és bevételi előirányzatokat, az
önkormányzati támogatás előirányzat összegét a határozat 5.
számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg. Az
intézmény végleges előirányzatát a Közgyűlés a költségvetési
rendelet módosítás keretében határozza meg.

20)

A Közgyűlés a megállapodások alapján felmerülő esetleges
egyéb kötelezettségek fedezetét az általános tartalék terhére
biztosítja. A kiadások fedezetére 10.000 E Ft használható fel. A
Közgyűlés
felhatalmazza
elnökét,
hogy
a
tartalék
felhasználásáról valamely vállalt kötelezettség felmerülése
esetén rendelkezzen.

21) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szent László
Egységes Középiskola igazgatójának, Gerzsei Péternek az
igazgatói beosztásra vonatkozó megbízását 2008. július 1.
napjával visszavonja. A Közgyűlés megköszöni Gerzsei Péter
Úrnak az intézmény irányításában eddig végzett munkáját.
22) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szent László
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Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző
Központ) igazgatói feladatainak ellátásával 2008. július 1.
napjával, 1 éves határozott időtartamra szólóan, Vida Lajost
bízza meg.
23) A Közgyűlés az intézmény megbízott igazgatójának besorolását
I. fizetési osztály 11. fizetési fokozatban, alapilletményét 440.000
Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 60.000 Ft-ban határozza
meg.
24) A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alapító okirat
módosításával, valamint a feladatátvétellel kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
25) A Közgyűlés felkéri a Szent László Szakképző Iskola igazgatóját,
hogy a feladatátvétellel, valamint a következő tanév zavartalan
indításával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg,
továbbá gondoskodjon az intézmény Szervezetéi és Működési
Szabályzatának módosításáról.
26) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szent László
Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai Tanácsadó
Testületébe, az önkormányzat képviselőjeként Bacs Józsefet
delegálja.
27) A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az igazgatói
pályázat kiírásáról.
Felelős: az 1-12., 15-23., 26. és 27. pontok tekintetében dr. Puskás
Imre a Közgyűlés elnöke;
a 13-14. és 25. pontok tekintetében a Szent László
Szakképző Iskola igazgatója;
a 24. pont esetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző.
Határidő: az 1-3., 7-11.,15-16., 21-23., 26. pontok esetében 2008.
július 1.;
a 4-6., 13. pontok esetében 2008. július 1., illetve
folyamatos;
a 12., 14., 17., 20., 25. pontok esetében folyamatos, illetve
az SZMSZ módosítására 2008. augusztus 31.;
a 18. pont esetében 2008. 07. 30.;
a 19. pont esetében folyamatos, illetve 2008. 10. 30.;
a 24. pont esetében azonnal;
a 27. pont esetében 2009.április 30.
(Az érintett önkormányzatokkal kötendő megállapodás tervezetek, a foglalkoztatottak
számáról készített kimutatás, az előirányzatokról készített kimutatás, valamint az
alapító okirat a jegyzőkönyv 1-6. számú mellékleteit képezik.)
dr. Puskás Imre:
Gerzsei Péter Úrnak köszönjük az eddigi munkáját és további jó munkát kívánunk!
Gratulálunk Vida Lajos Igazgató Úrnak és Bacs Jószefnek! Jó és eredményes munkát
kívánunk Önöknek!
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2. NAPIRENDI PONT
Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó
pályázatok benyújtására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik,
először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontját kérem.
dr. Say István:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
dr. Puskás Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem.
dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés
elfogadását.
dr. Puskás Imre:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.
dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatja az előterjesztés elfogadását.
(Koltai Tamás Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 30
fő.)
dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság itt sem volt határozatképes, ezért ennél a napirendnél sem kérem a
véleményük ismertetését.
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát bezárom.
Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben kettő határozati javaslat
szerepel, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Határozathozatal következik. Először
kérem, hogy a I. határozati javaslatról szavazzunk. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 46/2008. (VI. 6.) közgyűlési határozata
pályázat benyújtásáról a TÁMOP-2.2.3/07/2 keretében a TISZK
rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhívás 2. fordulójára:
1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szakképzési
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rendszer fejlesztése érdekében, a szakképzésről szóló 1993. évi
LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdés c) pontjában foglalt – a
szakképzésben résztvevő intézmények egy intézmény keretében
történő fenntartásával működő (úgynevezett „egy fenntartós
modell”) - Térségi Integrált Szakképző Központot hoz létre.
2. A Térségi Integrált Szakképző Központ a Tolna Megyei
Önkormányzat Szent László Egységes Középiskolája (OM
azonosító: 200914) átszervezésével, illetve négy megszűnő városi
intézmény – Bonyhád Város Önkormányzata Perczel Mór
Közgazdasági Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma (OM
azonosító: 036395), Bonyhád Város Önkormányzata Jókai Mór
Szakképző Iskolája (OM azonosító: 036405), Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Bezerédj István Kereskedelmi és
Közgazdasági Szakközépiskolája, Kereskedelmi Szakiskolája (OM
azonosító: 036408), valamint Tamási Város Önkormányzata Vályi
Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma (OM azonosító: 036414)
összevonásával, feladataik integrációjával jön létre.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TÁMOP-2.2.3/07/2 „a
TISZK rendszer továbbfejlesztése” című pályázati felhívás 2.
fordulójára pályázat benyújtását rendeli el.
4.

A Közgyűlés a TÁMOP-2.2.3/07/2 pályázaton a TISZK
létrehozására és fejlesztésére 400 millió Ft. támogatást igényel.
Egyben tudomásul veszi, hogy a pályázathoz önrész nem
szükséges.

5. A Közgyűlés elfogadja a pályázati felhívásban foglalt biztosítékok
nyújtásának kötelezettségét. Felhatalmazza elnökét, hogy az
azonnali beszedési megbízással kapcsolatos felhatalmazást kiadja
és aláírja.
6. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökét, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat
aláírja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2008. június 10.
Végül kérem, szavazzanak a II. határozati javaslatról. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 47/2008. (VI. 6.) közgyűlési határozata
pályázat benyújtásáról a TIOP-3.1.1/08/1 keretében a TISZK
rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések című
pályázati felhívásra:
1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TIOP-3.1.1/08/1 „a
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” című
pályázati felhívásra pályázat benyújtását rendeli el, melynek
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keretében 900.000.000 Ft támogatást igényel
2.

A Közgyűlés a projekt megvalósításához 2008. évi költségvetése
terhére 100.000.000 Ft önrészt biztosít, melynek fedezetét a Tolna
Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.
15.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott felhalmozási
céltartalék képezi.

3.

A Közgyűlés elfogadja a pályázati felhívásban foglalt biztosítékok
nyújtásának kötelezettségét. Felhatalmazza elnökét, hogy az
azonnali beszedési megbízással kapcsolatos felhatalmazást kiadja
és aláírja.

4. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökét, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat
aláírja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2008. június 16.
(Koltai Tamás Képviselő Úr visszajött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma
31 fő.)
3. NAPIRENDI PONT
Felterjesztés a Magyar Köztársaság Miniszterelnökéhez a 3011/2008. kormányhatározat
tárgyában
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
dr. Puskás Imre.
Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, álláspontjuk
ismertetése következik.
dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság szintén 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében
támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását.
dr. Puskás Imre:
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási
szándékukat! Tóth Gyula Képviselő Úrnak adom meg a szót.
Tóth Gyula:
Tisztelt Közgyűlés! Az MSZP frakció véleményét szeretném ismertetni. Mindannyiunk
számára ismert, hogy Kósa Lajos és Demeter Ervin Képviselő Urak által a Parlamentben
kezdeményezett interpelláció utáni válaszokkal az ügy elült. Így a politikai munka szerves
részeként fogadom el azt, hogy keresünk egy másik szintet, ahol „tovább tudjuk ütni a
vasat”. Ez nyilván adott esetben a megyei önkormányzat. Bízom benne, hogy Kósa Lajos,
Demeter Ervin Képviselő Urak és a jelenlévő Képviselőtársaim is pontosan tudják, hogy a
nemzetbiztonsági ellenőrzés és a nemzetbiztonsági védelem nem ugyanaz a kategória.
Ennek a szándékos összekeverése már a politikára tartozik.
Elnök Úr! Tessék megmondani, mitől félnek? Nem gondolja-e, hogy meglehetősen nagy baj
lehet azoknál az önkormányzati vezetőknél, akik számára közömbös, mi lesz az
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önkormányzati fejlesztésekre szánt milliárdoknak a sorsa. Hiszem, hogy sem Elnök Úr, sem
pedig a Közgyűlés többségének a számára ez nem közömbös.
Azt számonkérni, hogy a 3011/2008-as kormányhatározatról nem tájékoztatták a
nemzetbiztonsági bizottságot, komolytalan dolog. Ennek egyetlen egy oka az volt, hogy
ellenzéki képviselőtársaim a nemzetbiztonsági bizottságban bojkottálták a vélemény
meghallgatást úgy, hogy oda sem mentek el.
Véleményem szerint a határozati javaslatban összekeveredett a védelem és a biztonság
kérdése. A polgári kormányzás óta a törvény annyiban módosult, hogy ismételten
bekerültek azok a szervek, amelyek 2004-ig benne voltak. Mindenki tisztában van azzal,
hogy képviselőkről, hozzátartozókról nyílt vagy titkos információgyűjtést megkezdeni csak a
nemzetbiztonsági bizottság haladéktalan tájékoztatását követően lehet. Elnök Úr jogvégzett,
felelős, általam tisztelt vezető, így biztos vagyok abban, hogy az ehhez kapcsolódó egyéb
garanciális törvényeket is jobban ismeri, mint adott esetben én.
Ki sértett törvényt vagy ki akart törvényt sérteni? Ehhez el kell olvasni az Orbán-kormány
államtitkárának levelét, melyben eligazítja a Nemzetbiztonsági Hivatal akkori főigazgatóját a
kormányhatározat gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben olyannyira, hogy
nemzetbiztonsági védelem alá helyzeték a bíróságokat, az ügyészséget úgy, hogy erre
törvényi felhatalmazás nem volt.
Alaptalan tehát az a felvetés, hogy a kormányhatározat törvénysértő módon az állami
szervek körébe sorolja az önkormányzatokat, és a területfejlesztési tanácsokat. A
kormányhatározatban, amit annak idején a Fidesz is megszavazott, semmiféle változás
nincsen.
Azt gondolom, nem hagyták volna szó nélkül az ügyet az ügyészségek, a bíróságok vagy
az országgyűlés hivatala, ha azt látták volna, ami a határozati javaslatban szerepel. Az
önkormányzati testületeket – véleményem szerint – ellenzéki többség esetén sem lehet a
Fidesz központilag vezérelt, lejárató kampányának puszta eszközévé tenni. Ez önbecsülés
kérdése is! Kérem, ismerjék meg a szakmai indokokat is. Ha nem ezt teszik, bizonyítják,
hogy utasításra, az önkormányzati érdekek mérlegelése nélkül cselekszenek.
Az MSZP frakció a határozati javaslat elfogadását nem támogatja.
dr. Puskás Imre:
Megadom a szót Bordács József Képviselő Úrnak.
Bordács József:
Köszönöm a szót! Nehéz erről a témáról indulatok nélkül beszélni, főleg Tóth Gyula
Képviselő Úr hozzászólását követően. Nincsenek kétségeim afelől, hogy az elmúlt
időszakban és most is, akit akartak azt megfigyeltek, illetve lehallgattak. Ezt a módszert
még a pártállami időkről átmentették a rendszerváltás utáni időkre. Nyilvánvalóan ezt most
a jelenlegi Kormány törvényes keretek között szeretné folytatni. Úgy gondolom, hogy
nagyon rossz úton jár a Kormány, így maximálisan egyetértek az előterjesztéssel. Legalább
így emeljük fel a szavunkat a 3011/2008-as kormányhatározat ellen.
Tóth Gyula Képviselő Úr hozzászólására is reagálnék. Nekünk nincs félnivalónk.
Megítélésem szerint Önöknek van komoly félnivalója, hiszen az elmúlt hónapokban
bebizonyosodott, hogy sajnos Önök odáig jutottak, hogy egymást is lehallgatják.
Meggyőződésem, hogy a jelenlegi Kormány a végnapjait éli, ugyanis az Európai Unió
közepén egy demokratikus országnak nem lehet hosszú távon egy olyan kormánya,
amelyiknek a gondolataiban ilyesmi megfogalmazódik, és ezt követően ezeket a
gondolatokat kormányhatározattá teszik.
Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztés elfogadását támogassa!
dr. Puskás Imre:
Megadom a szót dr. Széchenyi Attila Képviselő Úrnak.
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dr. Széchenyi Attila:
Tisztelt Közgyűlés! Tóth Gyula Képviselőtársamat becsülöm és tisztelem, távol áll tőlem,
hogy megsértsem. Mégis úgy vélem, okosabb és bölcsebb lett volna ebben a kérdésben
csendben maradnia.
A kereszténydemokraták úgy látják, hogy a magyarországi kormányzás új szakaszba
érkezett. A kormányhatározat titkosszolgálati ellenőrzés alá vonja a megyei, fővárosi,
kerületi, megyei jogú városi önkormányzatokat, közigazgatási hivatalokat, regionális,
fejlesztési és területfejlesztési tanácsokat. A KDNP szerint ezzel a végjáték kezdődött el.
Arra kérünk minden józanul gondolkodó embert, az ország sorsáért, és lelkéért felelősséget
érző értelmiségit, hogy fejezze ki tiltakozását a miénkhez hasonlóan a rendszerváltozás
előtti időkben ismert, léleknyomorító módszerek ellen. Kiváltképp azokat, akik maguk is
saját bőrükön érezték a megfigyelés méltatlanságát, méltánytalanságát és
következményeit. De az egykori megfigyelőket is, akik számtalan visszaemlékezésben
tettek tanúbizonyságot arról a lelkiismereti válságról, amely az ilyen jellegű aljas feladat
elvégzésének következménye. Köszönöm a Közgyűlés türelmét!
dr. Puskás Imre:
Tóth Gyula Képviselő Úrnak adom meg a szót.
Tóth Gyula:
Természetesen jó néven veszem a minősítéseket. A Közgyűlésen a véleményünket
szabadon és nyíltan elmondhatjuk különösebb sértés nélkül.
Ebben az esetben védelem alá vonásról van szó, nem pedig titkosításról. Meg kell nézni a
törvényt, amely a magyarázó rendelkezéseket tartalmazza. A törvényből ki fog derülni, mi
az, hogy védelem.
dr. Puskás Imre:
Megadom a szót dr. Pálos Miklós Alelnök Úrnak.
dr. Pálos Miklós:
Tisztelt Közgyűlés! A vitában nem kívántam hozzászólni, ám az inspirált felszólalásra, hogy
ez egy olyan terület, ami kb. negyedmillió embert érint. Személy szerint engem is, a
családomat, mivel a megfigyelések miatt egy tragédia ért bennünket. 1990-1994. között
érintőleg vettem részt a kormányzati munkában. Ebben az időszakban olyan feladatokat
kellett ellátnom, ahol a titkosszolgálatokkal együtt kellett működnöm. Valamilyen rálátásom
volt erre a szerveződésre.
Nem tudom, emlékeznek-e Képviselőtársaim arra, hogy kezdetben a három szerveződés –
az informatikai, hivatali és a titkosszolgálatok – elkülönült egymástól. Nem volt egy
felügyeletet ellátó vezető személy. Ekkor Antall József Miniszterelnök Úr Boros Pétert
kinevezte azért, hogy a titkosszolgálatoknál jelentkező esetleges anomáliák, hibák miatt őt
lehessen felelősségre vonni. Azóta ez különböző átszerveződéseken keresztül megmaradt
a Kormánynak egy olyan intézménye, melyet a Kormány igen gyakran tudott használni.
1994-ben Horn Gyula elvégeztette az ún. A, B, és C típusú átvilágításokat. Erről mindenki
megkapta a határozatát, egy pár ember neve be is került a köztudatba. Azoknak a
személyeknek, akik bizonyos pozíciókat töltöttek be, és át kellett volna világítani őket, egy
huszárvágással keresztülhúzta ezt a lehetőséget. Azt mondta, hogy „ezekben a pozíciókban
megszüntetem az átvilágítás kötelezettségét”. Mindig is napirenden volt az, hogy a
titkosszolgálatok tevékenységét valamilyen formában olyan irányba kell vinni, hogy a
korábbi állampárt részére szolgálatot ellátó személyeket egyfajta pellengérre kell állítani, és
legalább a társadalomnak meg kell mondani, kik voltak ezek a személyek.
A Medgyessy és a Gyurcsány-kormány a titkosszolgálatokat úgy állította a saját érdekeinek
a szolgálatába, hogy azokat a hatalmas nagy korrupciós ügyeket – pl.: a Kulcsár Attila ügy
– elfelejtsék. Név szerint megnevezem a felelősöket, a mérhetetlen történelmi felelősséggel
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tartozó személyeket, Tóth Andrást például, aki a titkosszolgálatok által feltárt és
félreérthetetlenül korrupt, a nemzet egyfajta tönkretételére irányuló tevékenységét
felderítette, majd az összes anyagot megsemmisítette. Lehallgatási jegyzőkönyvek és
különböző felvételek voltak, amit egyszerűen kidobtak.
Ezen a téren tisztességes munkát az Antall-kormány végzett az első két miniszterével,
továbbá a Fidesz-kormány, különösen akkor, amikor Demeter Ervin vette át ennek a
területnek a felügyeletét.
Egy valamit teljes biztonsággal állíthatok, a teljes anyag megvan, úgy tudjuk két helyen is:
keleten és nyugaton.
Az előterjesztés azt kívánja sugallni, hogy vajon dr. Pálos Miklóst megfigyelhetik-e, mint
alelnököt vagy pedig olyan politikai célokra használhatják fel, hogy elhallgatassanak
embereket és egyáltalán minden lépésünkről, mozzanatunkról tudjanak.
Mindenki vegye tudomásul, hogy egyik oldal sem veszélyezteti a magyar
nemzetbiztonságot. Teljes biztonsággal állítom, hogy a megyei önkormányzatok
nemzetbiztonsági szempontból semmiféle veszélyt nem jelentenek az államgépezetre.
Javaslom az előterjesztés elfogadását!
dr. Puskás Imre:
Megadom a szót ügyrendi hozzászólásban dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úrnak.
dr. Sümegi Zoltán:
Tisztelt Közgyűlés! Ügyrendi javaslatként szeretném javasolni a név szerinti szavazást ezen
napirendi pontnál.
dr. Puskás Imre:
Megadom a szót Tóth Gyula Képviselő Úrnak.
Tóth Gyula:
Arra szeretném kérni Képviselőtársaimat, nézzük meg együtt a határozati javaslat szövegét.
Megint arra fogok hivatkozni, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a védelem alá vonás
két különböző fogalom. Felhívnám a Közgyűlés figyelmét, hogy amiről Alelnök Úr, illetve az
eddig hozzászóló Képviselő Urak beszéltek az ugyanaz szóról szóra, amit a Magyar
Köztársaság Kormánya is 1998-2002. között használt.
dr. Puskás Imre:
Schranz Istvánné Képviselő Asszonynak adom meg a szót.
Schranz Istvánné:
Köszönöm a szót! Nagyon örülnénk annak, ha abban védenének bennünket, hogy az uniós
pénzek célhoz érjenek az önkormányzatokhoz. Múlt héten tudtam meg, ami kellemetlenül
érintett, hogy a közel 1,5 milliárdos LEADER programból 1,1 milliárd Ft lesz szétosztva,
mert a lebonyolítási költsége 400 millió Ft. Hasznosabb lenne, ha a 400 millió Ft-ot az
önkormányzatok között osztanák szét.
dr. Puskás Imre:
Ismételt hozzászólásra megadom a szót dr. Pálos Miklós Alelnök Úrnak.
dr. Pálos Miklós:
Köszönöm! 1998-2002. között, amikor ez a rendelet hatályban volt azért nem tudtam
felszólalni, mert nem töltöttem be semmiféle közéleti pozíciót. Azt ne felejtsék el, hogy ezen
időszak alatt a Fidesz-kormány semmiféle olyan megfigyelést nem csinált, és olyan
iratanyagot nem semmisített meg, ami a magyar történelem része.
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dr. Puskás Imre:
Tekintettel arra, hogy nem látok további hozzászólási szándékot, három gondolatot
megosztanék Önökkel.
– Tóth Gyula Képviselő Úr azt fogalmazta meg, hogy védelemről nem pedig ellenőrzésről
van szó. Erről az ’50-es éveket idéző frappáns mondat jut eszembe: „Érted jöttem
elvtárs nem ellened”. Ez a védelem valami hasonló, és ezt érezzük valószínűleg. Kérjük
a Kormányt, ne védjen bennünket ennyire.
– Szintén Tóth Gyula Képviselő Úr által hangzott el az a kérdés, hogy „Mitől félünk
annyira?”. Jobb esetben nem félünk, legfeljebb attól, amit Alelnök Úr ecsetelt. Továbbá
pedig nem kellemes érzés úgy felvenni a telefont, hogy lehetséges, nemcsak ketten
halljuk ezt a beszélgetést.
– Arra is többször hivatkozott Képviselő Úr, hogy 1998-2002. között ezt a rendelkezést a
kormányrendelet már tartalmazta. Mivel jogász vagyok, így azt mondhatom, hogy nem
tartalmazta. Akkor csak a polgármesteri hivatalokat helyezték védelem alá, a mostani
kormányrendelet pedig az önkormányzatokat. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az
önkormányzatot, hanem a Közgyűlés tagjait, a külsős bizottsági tagokat is védelem alá
helyezik. Tehát nem igaz az az állítás, hogy ugyanaz került vissza a törvénybe. Ez a
módosítás vélhetően politikai célokat szolgál.
Azt szeretnénk, hogy mindez a köztudatba kerüljön, ezért hoztuk a Közgyűlés elé ezt az
előterjesztést.
Amennyiben további hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Először dr. Sümegi Zoltán
Képviselő Úr ügyrendi indítványáról szavazunk, miszerint a napirendi pont feletti szavazás
név szerinti legyen. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 4 nem
szavazat ellenében dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úr ügyrendi indítványát elfogadta.
Tehát a határozati javaslatról név szerinti szavazás következik.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében a
határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 48/2008. (VI. 6.) közgyűlési határozata
a Magyar Köztársaság Miniszterelnökéhez a 3011/2008.
kormányhatározat módosítását kezdeményező felterjesztése
tárgyában:
1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bek. c
pontja alapján felterjesztéssel él a Magyar Köztársaság
Miniszterelnökéhez a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek
és létesítmények köréről szóló 3002/2004. kormányhatározat
módosításáról
szóló
3011/2008.
kormányhatározat
vonatkozásában.

2.

A Közgyűlés az önkormányzatok önállóságát és függetlenségét
sértőnek és indokolatlannak tartja a megyei önkormányzatok
nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek közé sorolását ezért
kezdeményezi, hogy a megyei önkormányzatokat a 3002/2004.
kormányhatározat 1.pont 26 alpontjából töröljék.

3.

A Közgyűlés felkéri Elnökét ezen határozatának a Magyar
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Köztársaság Miniszterelnöke részére történő megküldésére.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
(A név szerinti szavazás jegyzéke a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)
4. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Szekszárd 1919/10 hrsz-ú ingatlanrész hasznosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik,
először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.
dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés
elfogadását.
dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendi pontot sem tárgyalta, mivel nem volt határozatképes.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem.
dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés
elfogadását.
dr. Puskás Imre:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.
dr. Say István:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
dr. Puskás Imre:
Kérdések következnek. Megadom a szót Horváth Zsolt Képviselő Úrnak.
Horváth Zsolt:
Az előterjesztésben azt olvashatjuk, hogy „A bérleti díj megállapításánál és elfogadásánál a
piaci viszonyokat indokolt figyelembe venni, ez a mérték jelenleg 2.000-3.000 Ft/m 2 közötti
nagyságú.”. Ezzel szemben a határozati javaslat 2. pontjába az szerepel, hogy „A
Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az érintett ingatlan piaci alapokra épülő, az 1. pontban előírt
feltételnek megfelelő hasznosítására keressen megoldást …”. A kérdésem arra irányul,
hogy a 2.000 és a 3.000 Ft/m2 közül mennyi lesz ez az összeg: 2.000, 2.500, vagy 3.000 ?
Talán ez majd egy későbbi egyeztetés eredménye lesz, és akkor a most egy biankó
felhatalmazás Elnök Úr felé?
dr. Puskás Imre:
Ha a Közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot, akkor már az előterjesztésben szereplő
szöveg különösebb jogi erővel nem bír. Tehát ez valóban egy biankó felhatalmazás. Az
előterjesztésben azért szerepel a 2.000-3.000 Ft/m2 közötti összeg, hogy egyfajta
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tájékoztatást jelentsen a Közgyűlés tagjai számára, hogy ma pillanatnyilag milyenek a piaci
viszonyok Szekszárdon.
Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom.
Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati
javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 49/2008. (VI. 6.) határozata a
Szekszárd 1919/10 hrsz-ú ingatlanrész hasznosításáról:
1.

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Szekszárd 1919/10 hrsz-ú
közös tulajdonú ingatlanban a Tolna Megyei Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező 168/746 arányú ingatlanrész bérleti
szerződés megkötésével kerüljön hosszabb távon hasznosításra.

2.

A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az érintett ingatlan piaci
alapokra épülő, az 1. pontban előírt feltételnek megfelelő
hasznosítására
keressen
megoldást,
a
hasznosítással
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

3.

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Tolna Megyei
Önkormányzat számára a legelőnyösebb feltételeket biztosító
bérlővel a szerződést - Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatát, valamint a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-t
megillető előbérleti joggal összefüggő intézkedések figyelembe
vétele mellett - kösse meg.

Felelős: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2008. december 31.
5. NAPIRENDI PONT
Javaslat folyószámlahitel-keret szerződéshez kapcsolódó engedményezési szerződés
jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik,
először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontját kérem.
dr. Say István:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
dr. Puskás Imre:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.
dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatja az előterjesztés elfogadását.
dr. Puskás Imre:
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A Pénzügyi Bizottság nem volt határozatképes, így a bizottsági véleményt nem kérem. A
Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés elfogadását.
dr. Puskás Imre:
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom.
Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2008. (VI. 6.) közgyűlési határozata
a folyószámlahitel felvételéhez kapcsolódó engedményezés
jóváhagyásáról:
1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy
az önkormányzat 700.000.000 Ft összegű folyószámlahitelt
vegyen fel.

2.

A Közgyűlés a hitel biztosítékaként jóváhagyja, hogy 2008. évi és
2009. évi illetékbevételek összegéből 700.000.000 tőke és
járulékai összege a számlavezető bank javára – a jelen határozat
mellékletét képező engedményezési szerződésben foglalt
feltételekkel - engedményezésre kerüljön.

3.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a folyószámlahitel
folyósítási feltételét jelentő hitel- és engedményezési szerződést
aláírja.

4.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a költségvetési rendelet
módosításának
előkészítése
során
gondoskodjon
az
illetékbevétel engedményezéssel kapcsolatos rendelkezések
Közgyűlés döntésének megfelelő módosításáról.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
(A hitel- és engedményezési szerződés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.)
6. NAPIRENDI PONT
Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem,
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először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját.
dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság külön szavazott a határozati javaslatban lévő
alapítványokról. A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatását 5 igen
szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, a Kinyújtott Kéz Alapítvány támogatási kérelmét
pedig 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság nem volt határozatképes, így álláspontjuk ismertetését nem kérem. A
Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem.
dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság is külön szavazatott a két alapítványi kérelem tekintetében. Az
elsőt 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, a másodikat pedig 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
dr. Puskás Imre:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.
dr. Say István:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság mindkét alapítványi támogatást egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
dr. Puskás Imre:
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek
hozzászólási szándékukat jelezni. Dr. Harangozó Tamás Képviselő Úrnak adom meg a
szót.
dr. Harangozó Tamás:
Tisztelt Közgyűlés! Frakciónk a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatásával
nem ért egyet. Egyrészt azért, mert a 18 éve meglévő, hallgatólagos megállapodást a
Közgyűlés többsége ismét felrúgja, másrészt ez a rendezvény köztudomású, hogy a Fidesz
Magyar Polgári Pártnak a napi politikától sem mentes, ún. kulturális programja. Minden
évben Orbán Viktor Elnök Úr itt hirdet pártprogramot. Véleményünk szerint ehhez a
programhoz Tolna megyének, a választópolgároknak nincs sok köze.
dr. Puskás Imre:
Megadom a szót Bordács József Képviselő Úrnak.
Bordács József:
Köszönöm a szót! Dr. Harangozó Tamás Képviselő Úr hozzászólására reagálnék pár
gondolattal. Úgy gondolom, hogy ez az alapítvány nem Orbán Viktorról és a Fideszről szól,
hanem a magyarságról, a határon túl élő magyarokról. A Tolna megyei embereknek is
fontos, hogy támogassuk a határon túli magyarok ügyét. Büszke lennék arra, ha az MSZP is
fel tudna mutatni egy hasonló jelentőségű és színvonalú rendezvényt a határainkon túl, mint
ez a fajta rendezvény.
dr. Puskás Imre:
Megadom a szót Kalányos János Képviselő Úrnak.
Kalányos János:
Tisztelt Elnök Úr! A támogatás összegével nem értek egyet, azt kevésnek tartom. Örülök
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annak, hogy törődünk a határon túli magyarság helyzetével.
dr. Puskás Imre:
Széles András Frakcióvezető Úrnak adom meg a szót.
Széles András:
Ezen a rendezvényen két olyan Tolna megyei zenekar is részt vesz, akiket az alapítvány
fizet ki.
dr. Puskás Imre:
Valóban van egy közmegegyezés, miszerint elsősorban Tolna megyei szervezeteket,
egyesületeket támogatunk. Ennek a ciklusnak az újítása annyi, hogy a Tolna megyei,
továbbá a határon túli szervezeteket is támogatjuk.
Ügyrendi hozzászólásként megadom a szót dr. Harangozó Tamás Képviselő Úrnak.
dr. Harangozó Tamás:
Kérem, hogy a két alapítványi támogatásról külön szavazzon a Közgyűlés. Köszönöm!
dr. Puskás Imre:
Természetesen külön fogom megszavaztatni a határozati javaslat pontjait. Amennyiben
nincs további hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Először a határozati javaslat 1.
pontjáról, azaz a Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelméről szavazunk. Kérem, most
szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében a
határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2008. (VI. 6.) közgyűlési határozata
alapítványi támogatásokról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 100 ezer Ft összegű
támogatásban részesíti a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítványt.
Most a határozati javaslat 2. pontjáról szavazunk, vagyis a Kinyújtott Kéz Alapítvány
támogatási kérelméről. Kérem, szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati
javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2008. (VI. 6.) közgyűlési határozata
alapítványi támogatásokról:
A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Kinyújtott
Kéz Alapítványt.
Most a határozati javaslat 3. pontjáról szavazunk. Kérem, szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati
javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 53/2008. (VI. 6.) közgyűlési határozata
alapítványi támogatásokról:
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A Közgyűlés a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány és a
Kinyújtott Kéz Alapítvány támogatását a költségvetési rendelet 361.
cím 1. jogcímcsoport 4. jogcím terhére biztosítja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
7. NAPIRENDI PONT
Javaslat a kisiskolák megmentése ügyében
csatlakozásról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

megfogalmazott

nyilatkozathoz

való

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalták a bizottságok. Álláspontjuk ismertetése
következik, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontját kérem.
dr. Say István:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
dr. Puskás Imre:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.
dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében
támogatja az előterjesztés elfogadását.
dr. Puskás Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem.
dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az
előterjesztés elfogadását.
dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság álláspontját itt sem kérem, mivel a Bizottság nem volt határozatképes.
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek
hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Pécsi Gábor Képviselő Úrnak.
Pécsi Gábor:
Tisztelt Közgyűlés! A kisiskolák ügye mindenki számára fontos kell, hogy legyen. A Tamási
városkörnyéki önkormányzatok elhatározták, hogy átalakítják az oktatásukat, ám
belebotlottak egy megdöbbentő problémába. Az uniós pénzek tekintetében az egyik oldalon
nagy pazarlás folyik, míg a másik oldalon – nem nevesítem a falut – nincs helyi iparűzési
adó, ők kénytelenek az iskolájukat a normatívából fenntartani. A normatíván felül a dologi
kiadásokra is nagy összegek fordítódnak. Véleményem szerint a csökkenő normatíva
támogatás óriási probléma, így az iskolák fenntartása nagyon nehéz. A 6 éve regnáló
szociális tárcánál nem látjuk azt, hogy valamilyen lépést is tett volna az ügyben. A
mindenkori államhatalomnak kötelessége fenntartani a közoktatást.
Egy angol példát említenék, ahol egy órán két pedagógiai asszisztens van bent. Ez igaz,
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hogy költséget jelent, de hatékony az oktatás. Egy svéd modell pedig azt bizonyítja, hogy a
gyerekeknek az a jó, ha két osztályfőnök van az órán, egy nő és egy férfi, azért, hogy
lássák a családmodellt. Ezeket a dolgokat Magyarországon nem lehet megtenni, mert
nincsen rá pénz. Sőt lassan a fűtésre, világításra, stb. sincs keret.
Mindezek miatt név szerinti szavazást szeretnék kezdeményezni. Köszönöm!
dr. Puskás Imre:
Megadom a szót Tóth Gyula Képviselő Úrnak.
Tóth Gyula:
Tisztelt Közgyűlés! 1976. augusztusában Andorka professzor úr Tengelicen, egy tanévnyitó
értekezleten a következőt mondta, hogy amennyiben Magyarországon a népesedési ráta
7,7 ezreléket nem haladja meg, akkor az ország népessége 2000-re egy Mátészalka
nagyságú település lélekszámával fog csökkeni. A 2000. évet megéltük, és pontosan tudjuk,
hogy nem egy Mátészalka nagyságú település lélekszámával csökkent az ország
népessége, hanem sajnos sokkal többel. Ez is hozzátartozik mindahhoz, amiről ma itt
beszélünk. Ha a tiltakozásnak, a segítségnyújtásnak valamilyen formája létezhet, akkor
nyilván ez is egy ilyen forma, miszerint a Tolna Megyei Önkormányzat az ügyben felemeli a
szavát. Azonban a realitásokat is nézni kell, és a realitás nem az, hogy zárjuk be az
iskolákat.
dr. Puskás Imre:
Széles András Frakcióvezető Úrnak adom meg a szót.
Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Javaslom, nézzék meg az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozatot,
az ott szereplő polgármesterek névsorát. Meggyőződésem, hogy ezen polgármestereknek
legalább a 90 %-a félti azt az iskolát, ami most még megvan. Ehhez a kezdeményezéshez
a Közgyűlésnek csatlakoznia kell!
dr. Puskás Imre:
Megadom a szót egy aláíró polgármesternek, Várkonyi Zoltán Képviselő Úrnak.
Várkonyi Zoltán:
Köszönöm a szót! Egy kis település polgármestere vagyok immár a 2. ciklusban. 500 fő
alatti a településünk, így már csak alsó tagozatos általános iskola és óvoda működik a
községben. A 24 gyermek, aki az alsó tagozatba jár, a Tolna megyei kisiskolák versenyén
mindig dobogós helyezést ér el. Ez azt is jelenti, hogy jó minőségű oktatást tud a két tanító
az osztályban folytatni, összevont osztályokban is nagyon jól lehet tanítani a gyerekeket. A
mostani irányzat, amely az oktatási normatívák kialakítása felé halad, bennünket sem hagy
már sokáig működni. Nem csodákat várunk, nem szeretnénk óriási reformokat. Azt
szeretnénk elérni, hogy ami eddig működött az a jövőben is működhessen tovább.Ezeket az
eredményeink is igazolják. Ezért arra kérek minden Képviselőt, támogassák a határozati
javaslat elfogadását. Köszönöm!
dr. Puskás Imre:
Megadom a szót dr. Széchenyi Attila Képviselő Úrnak.
dr. Széchenyi Attila:
Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! A javaslatot támogatni fogom, bár nem értek egyet
vele. Szeretném elmondani, hogy a felszólítás végén jobb lenne, ha az szerepelne, hogy
„osztálylétszámtól függetlenül, kiemelten biztosítsa az alapfokú normatív oktatást a kis
létszámú településeken”. Ez azt jelenti, hogy ahol kevés pénz van, ott többet kell adni.
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dr. Puskás Imre:
Horváth Zsolt Képviselő Úrnak adom meg a szót.

Horváth Zsolt:
Köszönöm a szót! A minőségi oktatás elhangzott – nagyon jól – Várkonyi Zoltán Képviselő
Úr hozzászólásában. A minőségi oktatásnak vannak infrastrukturális követelményei is. Az
infrastruktúra kiépítése, fenntartása, üzemeltetés ma, a XXI. században nagyon sokba
kerül. Megértem és átérzem azokat a problémákat, melyek a kistelepülések tekintetében
előjönnek. Bács-Kiskun megyéből származom, és most egy tanyasi iskola képe rémlik fel
bennem. A ’70-es években ugyanezen problémákkal néztünk szembe.
Úgy gondolom, hogy a XXI. század és a fejlődés tekintetében tudomásul kell azokat a
dolgokat venni, hogy az élet halad. Nehéz, ezt megértem! A tudás, amelyet ma a
gyerekeknek átadunk, sokba kerül.
dr. Puskás Imre:
Tóth Gyula Képviselő Úrnak adom meg a szót.
Tóth Gyula:
Az előbbi hozzászólásom kapcsán az utolsó gondolatomat kívánom pontosítani.
Amennyiben a határozati javaslat nem tartalmazza azt, hogy „a Kormány által
mesterségesen gerjesztet folyamatot”, akkor megszavazom a napirendi pontot. Az
előterjesztés következő részével tökéletesen egyetértek: „a nyugat-európai országokhoz
hasonlóan nekünk is megkülönböztetett segítségben kell részesítenünk az arra rászoruló
települések iskoláit, ….” Azonban az a dolog zavaró számomra, miért lenne érdeke a
Kormánynak az, hogy mesterségesen tönkretegye az iskolákat.
(Horváth István, Knopf Attila és dr. Radochay Imre Képviselő Urak kimentek az
ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 28 fő.)
dr. Puskás Imre:
Megadom a szót dr. Say István Képviselő Úrnak.
dr. Say István:
Tisztelt Közgyűlés! Ez a téma egy súlyos szakmai kérdés. A Kormány ebben a dologban
jóvátehetetlenül súlyos hibákat követett el, és ezt ők is tudják. A kisiskola nem
infrastrukturális kérdés. Az tény, ameddig a gyermek nem ér el egy kort, addig a
leghatékonyabb oktatást és nevelést a számára a családiasan, közvetlenül hozzá kötődő
intézmény képes nyújtani. Ha infrastrukturális feltételként a nevelésnek olyan alapjait is
kitalálják, amelyek szükségtelenek, akkor valóban nagyon drága faluban kisiskolát
fenntartani. A kisiskola fenntartása akkor válik lehetetlenné, ha az iskolákban olyan
szabályozó rendszereket akarunk bevezetni, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban
még a középvállalatokra sem érvényesek. Tehát az iskolákat nem elsősorban az teszi
drágává, hogy kicsik. Aki kistelepülésen él és foglalkozik ottani iskolafenntartással, és
azután bekényszerült kistérségi fenntartású együttműködésbe, az tudja, hogy többet nyert a
kistérségi hálózat az ő csatlakozásán, mint amennyit ő vesztett azon, hogy nem tarthat fenn
önálló iskolát. Mondanék egy példát: Sióagárdon az oktatás felügyelet azért bűntette meg
az önkormányzatot, mert elfogadta a korábbi kisiskola igazgatónőjének azt a felajánlását,
hogy nem tartott igényt a saját órakedvezményeire, hanem teljes óraszámban tanított plusz
fizetés nélkül.
Kérem Képviselőtársaimat, nézzék meg a Magyar Tudományos Akadémia tagságának
önéletrajzát, főleg az idősebbekét. Legtöbbjük összevont, 60-70 fős tanyasi iskolában
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tanult. Tehát nem önmagában az iskola holléte és nagysága határozza meg a nevelés
minőségét. Az oktatás és a nevelés nem az éppen aktuális kormány, nem a megyei
közgyűlés, nem egy polgármesteri nyilatkozattétel ügye. Az oktatás és a nevelés az emberi
jövőnk. Megítélésem szerint ebben stratégiai kérdéssé tenni infrastruktúrát, fiskális
hatékonyságot hiba.
dr. Puskás Imre:
Dr. Say István Képviselő Úr hozzászólása minden lényeges dolgot tartalmaz. Megadom a
szót Tar Csaba Képviselő Úrnak.
Tar Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Kapospulán élek, amely két településrészből áll. Valamikor ezen a kb.
1000 lélekszámú településen 3 iskola működött. A kisebbik településrészen: kettő, egy alsó
és egy felső tagozat, a nagyobbik településrészen pedig egy alsótagozat. Sajnálom, hogy a
nyilatkozaton nem szerepel a mi polgármesterünk aláírása, akinek az édesapja Kapospulán
iskolaigazgató volt.
Én is azt kérném, hogy a szavazás név szerint történjen.
dr. Puskás Imre:
Schranz Istvánné Képviselő Asszonynak adom meg a szót.
Schranz Istvánné:
A felterjesztést én is aláírtam annak ellenére, hogy az ozorai általános iskola a XXI. század
iskolája, amit egy tavalyi pályázattal értünk el. Az iskolában színvonalas oktatás folyik.
Viszont a 2008-as normatíva 10 millió Ft-tal kevesebb lett, mint a tavalyi. Ha ez így
folytatódik az elkövetkezendő években, akkor az iskolát be kell zárnunk. Az oktatással
összességében nagy problémák vannak. A Kormánynak nem a gyerekeken kellene
spórolni.
dr. Puskás Imre:
Megadom a szót Pécsi Gábor Képviselő Úrnak.
Pécsi Gábor:
A hozzászólások alatt eszembe jutott még két példa. Az egyik: egy felmérés alapján az
élmezőnybe tartozik az 1-4. osztályos korosztály olvasási, szövegértési feladatokban. A
másik: egy zala megyei kisfaluban jártam, ahol az igazgató-helyettes az év elején
összehívta a tantestületet, ahol annyit mondott a tanároknak, hogy nincs túlóra. Tehát
nemcsak 30-40 %-os bércsökkenést éltek át a pedagógusok azért, mert a normatíva nem
fedezi már a bérköltségeket, hanem a túlórát sem tudják már nekik kifizetni. A legnagyobb
felelőssége ezen helyzet kialakulásáért a kormányzatnak van.
dr. Puskás Imre:
Horváth Zsolt Képviselő Úrnak adom meg a hozzászólás lehetőségét.
Horváth Zsolt:
A tanárok a közalkalmazotti törvény alapján kapják a fizetésüket, 30-40 %-os bércsökkenés
nem következett be. Kérem, ilyet ne állítsunk! A törvény által járó illetmény nem csökkent.
dr. Puskás Imre:
Úgy gondolom, hogy Horváth Zsolt Képviselő Úr azzal a hozzászólásával, hogy „az élet
halad”, azt kívánta sugallni, hogy a fejlődés irányába nem lehet ellenállni, nincs mit tenni.
Attól tartok, ha az élet továbbra is így halad, akkor – bármennyire is patetikusan hangzik – a
nemzethalál felé halad. Mindannyiunknak felelőssége van, hogy ez ne így legyen! A Tolna
Megyei Önkormányzatnak és a képviselőknek annyi a lehetőségünk, hogy erre felhívják a
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figyelmet.
Amennyiben nincs további hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Először Pécsi Gábor
Képviselő Úr ügyrendi indítványáról szavazunk, miszerint a határozati javaslatról a
szavazás név szerint történjen. Kérem, szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében Pécsi
Gábor Képviselő Úr ügyrendi indítványát elfogadta.
Tehát a határozati javaslatról név szerinti szavazás következik.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 3 nem
szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 54/2008. (VI. 6.) közgyűlési határozata
a kistelepülések iskoláinak megmentéséről szóló nyilatkozathoz
való csatlakozásról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért és csatlakozik
a Tolna megyei polgármesterek kisiskolák megmentésére
vonatkozó nyilatkozatához.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a
Közgyűlés elnökét, hogy a nyilatkozatot aláírja és azt továbbítsa a
Magyar Köztársaság miniszterelnökének, a Magyar Országgyűlés
elnökének és a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális
Miniszterének.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke,
Határidő: azonnal
(A név szerinti szavazás jegyzéke a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.)
dr. Puskás Imre:
Tisztelt Képviselőtársaim! A Közgyűlés ezzel befejezte a napirendi pontok tárgyalását. Egy
fontos információról számolnék be Képviselőtársaimnak. Megkaptuk a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott bíróság ítéletét a Műtőblokkal
kapcsolatos perben, melyben 4,4 milliárd Ft-tal perelték az Önkormányzatot. A Tolna
Megyei Önkormányzatot kb. 24 millió Ft-os értékben marasztalták el. Ez számunkra a
túlélést és a folytatást jelenti.
Ismertetni kívánom az április 25-i Közgyűlésen zárt ülés keretében hozott határozati
javaslatokat:
„A Tolna Megyei Közgyűlés 43/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata Orsós István személyi
térítési díja ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta Orsós Istvánnak – a
szekszárdi Hétszínvilág Otthon gondozottjának – a személyi térítési díja ügyében
benyújtott fellebbezését, és a Közgyűlés elnökének 661-5/2008. számú elsőfokú
határozatát helyben hagyja.
2. Jelen határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs, de ellene a kézhezvételtől
számított 30 napon belül keresetet lehet benyújtani a Szekszárdi Városi Bíróságon.
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3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az alakszerű másodfokú
határozat elkészítéséről és az érintettek részére történő megküldéséről.

Felelős: az 1.) pontnál dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke,
a 3.) pontnál dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Határidő: azonnal
A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a Gyermek- és Ifjúsági
Közalapítvány Kuratóriumának, és Felügyelő Bizottságának megbízásáról, alapító
okiratának módosításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Megyei
Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának megbízatása 2008. június 30-án
lejár. A Közgyűlés a Kuratórium elnökének Győrfi Gyulának, dr. Garay Zoltánné
alelnöknek, a Kuratórium tagjainak Bali Lászlónak, Horváth Józsefnek, Illés Tamásnak,
Kovács Adélnak, Mezősi Árpádnak, Milánkovics Ibolyának, Mosonyi Gyulának, Murvai
Árpádnak, dr. Tóbiás Györgyinek, Zentai Andrásnak és Zsók Imrének eddigi munkáját
megköszöni.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1-től kezdődően 2011. június
30-ig a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma elnökének Sándor Tamásnét
(Szekszárd, Alkotmány u. 5.), alelnökének Zsók Imrét (Szekszárd, Gróf Pál u.12.),
tagjainak Dutkai Pétert (Dombóvár, Teleki u.3.), Lovay Miklóst (Tamási, Szabadság u.
69.), Márkus Györgyöt (Fadd, Váczi M. u. 14.), Steiner Krisztiánt (Bonyhád, Béke tér
20.), és Zentai Andrást (Szekszárd, Ságvári u. 18.) bízza meg.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Megyei
Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Felügyelő Bizottságának megbízatása 2008. június
30-án lejár. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottsága elnökének - Dr. Soós Lászlónak,
tagjainak Kuhl Andreának és Kreiner Józsefnek eddigi munkáját megköszöni.
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1-től kezdődően 2011. június 30
-ig a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökének Dr. Soós
Lászlót (Fadd, Munkácsy u.6.), tagjainak Tóthné Lelkes Erikát (Szekszárd, Napfény u.
11.) és Réger Balázst (Bonyhád, Fáy ltp 10.) bízza meg.
5. A közalapítvány alapító okirata 9. pont 12. bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A
Kuratórium határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza.”
6. A közalapítvány alapító okirata 9. pont 13. bekezdése 4. pontja helyébe az alábbi
mondat kerül: „- a Közalapítvány vagyonát érintő kérdésekben 500 ezer Ft. értékhatár
felett,”
7. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alapító okirat módosításának bírósági
átvezetéséről szíveskedjék gondoskodni.
Felelős: a határozati javaslat 1 - 4 pontjában foglaltakkal kapcsolatban dr. Puskás Imre, a
Közgyűlés elnöke,
a határozati javaslat 5 - 6 pontjában foglaltakkal kapcsolatban dr. Bartos Georgina,
megyei főjegyző.
Határidő: 2008. július 1; illetve folyamatos”
A napirendek után megkérdezem a Közgyűlés tagjait, a jelenlévőket, kíván-e valaki a
Közgyűlés nyilvánosságára tartozó bejelentést tenni, vagy esetleg kérdést feltenni?
Megadom a szót dr. Say István Képviselő Úrnak.
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dr. Say István:
Tisztelt Közgyűlés! Testvérmegyénkben, Szecsuán tartományban történt nemrégiben egy
katasztrófa. Arra kérném Elnök Urat, illetve az Önkormányzat Hivatalát, vizsgáljuk meg,
hogyan tudnánk segítséget nyújtani Szecsuán tartománynak. Köszönöm!
dr. Puskás Imre:
Kapitány Zsolt Alelnök Úr a katasztrófa másnapján jelezte felém, hogy célszerű volna egy
együttérzésünket és segítőkézségünket kifejező levelet küldeni Szecsuán tartományban. A
levelet elküldtük, melyben felajánlottuk a segítségünket, és kifejeztük az együttérzésünket a
szecsuáni vezetőknek.
Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a Közgyűlésnek a mai munkáját! A Közgyűlés
mai ülését ezennel bezárom.

k. m. f. t.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

1. számú melléklet

Megállapodás
közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről
Amely létrejött egyrészről Bonyhád Város Önkormányzata (székhelye: 7150 Bonyhád,
Széchenyi tér 12., képviseli: Potápi Árpád polgármester), mint átadó (a továbbiakban:
Átadó),
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István
tér 11-13., képviseli: Dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke), mint átvevő (a
továbbiakban: Átvevő)
között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Átadó az önként vállalt szakközépiskolai, szakiskolai, gimnáziumi oktatás,
felnőttképzés és kollégiumi ellátás feladatát, abban a körben, amit eddig a
Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
(székhelye:7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.) és a Jókai Mór Szakképző Iskola
(székhelye:7150 Bonyhád, Perczel Mór. u. 51.) látott el, 2008. július 1. napjával
határozott, tíz (10) éves időtartamra átadja Átvevőnek.
2. Átvevő az 1. pontban meghatározott feladat ellátását átveszi. A feladat
ellátásáról 2008. július 1-jétől a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium
(Térségi Integrált Szakképző Központ) szervezeti keretei között, a Bonyhád,
Széchenyi tér 18. szám és a Bonyhád, Perczel Mór. u. 51. szám alatt
működtetett tagintézmények fenntartásával gondoskodik.
3. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a határozott idő lejártával a
feladatellátást felülvizsgálják, és amennyiben azt megfelelőnek találják, úgy az
1. pontban meghatározott feladatok ellátására újabb megállapodást kötnek.
4. a. )Átadó vállalja, hogy az 1. pontban írt intézményeket, mint részben önálló
költségvetési szerveket 2008. június 30. napjával, jogutódlással megszünteti.
b.) Átadó kijelenti, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
előírt egyeztetési kötelezettségének, független szakértői vélemény és
gazdasági kamaramegyei önkormányzat vélemény kikérési kötelezettségének
eleget tett és az átadásnak ezen a téren akadálya nincs.
5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézmények
jogutódja Átvevő fenntartásában működő Szent László Szakképző Iskola és
Kollégium lesz.
6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jogutód intézmény
tagintézményei a Szent László Szakképzős Iskola és Kollégium Perczel Mór
Szakközépiskola Tagintézménye és Szent László Szakképző Iskola és
Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye neveket kapják.
7. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban írt intézmények által
jelenleg nyújtott valamennyi szolgáltatást a tanulói jogviszonnyal rendelkező
tanulók részére tanulmányaik befejezéséig biztosítja. Átvevő a tanulók tanulói
jogviszonyának folytonosságát biztosítja.
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8. a) Átvevő a feladat ellátását az Átadó kizárólagos tulajdonát képező, Bonyhád,
Bonyhád, Széchenyi tér 18. szám alatti (77. hrsz.-ú) és a Bonyhád, Perczel
Mór. u. 51. szám alatti (2344. hrsz.-ú), Bonyhád, Rákóczi u. 31. szám alatti
(557/1. hrsz.), a Bonyhád, Perczel u. 133. szám altti (2026/3. hrsz. tanműhely, 2026/7. hrsz. - raktár), a Bonyhád, Perczel u. 48. (1925. hrsz.), a
Bonyhád 1737 hrsz.ú ingatlanon ( Bonyhád, Perczel Mór u. 44.) a
Megállapodás mellékletében megjelölt felépítmény ingatlanokon tudja ellátni,
ezért kéri a feladatellátását szolgáló ingatlanvagyon ingyenes használati
jogának biztosítását a 2344. hrsz.-ra vonatkozóan a 2. számú mellékletben
vastag vonallal körberajzolt, 2095 m2 alapterületű felépítmény kivételével.
Felsorolt ingatlanok tulajdonjoga továbbra is Átadót illeti
b) Átvevő kijelenti, hogy az a) pontban felsorolt ingatlanok közül az 1925 hrsz.ú ingatlant a Dél-dunántúli Munkaügyi Központ javára, 1.775.105-, Ft és
járulékai erejéig, 32946/2000. számon bejegyzett jelzálogjog, és az ezt biztosító
32946/2008. számon bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom terheli. A 77.
hrsz.-ú ingatlant 13/1974 számon bejegyzett, a Tolna Megyei Földhivatalt illető
földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog terheli, ezen túlmenően az
ingatlanok per-, teher-, és igénymentesek.
c) Az a) pontban felsorolt hrsz.-ú ingatlanok hiteles tulajdoni lap másolatai a
megállapodás 1. számú mellékletét képezik.
d.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a Széchenyi tér 18. szám alatti
ingatlan rekonstrukciója a feladatellátás időtartama alatt az átvevő feladata.
Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a felújítási, beruházási
feladatok elvégzésében a külső források bevonására mindent megtesznek és
ebben egymást kölcsönösen támogatják.
e.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlanok rendeltetésszerű
használatához szükséges, a fentieken túli beruházásokat (szükségesség,
ütemezés, elvégzés módja) minden évben a költségvetés összeállításáig
egyeztetik egymással.
9. a) Átadó a feladatellátást szolgáló – a 8. a) pontban megjelölt – ingatlanok
használati jogát Átvevőnek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (9)
bekezdésében foglaltak alapján az átvétel időpontjától az átvett feladatok
ellátásának időtartamára térítésmentesen köteles biztosítani: a használati jog
biztosítása törvényen alapul, ÁFA fizetési kötelezettség az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 262. § (4) bekezdésében foglaltak
értelmében nem terheli.
b) Átvevő a használatába került ingatlanokat a Ptk. használat jogára vonatkozó
előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azokban a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben előírt és az Átadótól átvett feladatokat látja el.
c) Átvevő vállalja és kéri a Bonyhádi Körzeti Földhivatalt, Átadó pedig ezúton
hozzájárul, hogy Átvevő javára az ingatlan-nyilvántartásba a használati jog a 8.
a) pontban felsorolt ingatlanok tekintetében bejegyzésre kerüljön.
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10. Átadó külön megállapodásban foglaltak szerint biztosítja Átvevőnek, hogy az
átvett intézmények tekintetében a testnevelés oktatáshoz, és egyéb, az
intézményekhez kötődő sporttevékenységhez szükséges mértékben a
tulajdonában álló városi sportcsarnokot használja.
11. Átadó lehetőség szerint biztosítja az Átvevő által szervezett, az átvett
intézményekhez köthető rendezvényekhez szükséges helyszínt. Átvevő
vállalja, hogy helyigényéről a rendezvény kezdete előtt legalább 15 nappal
értesíti Átadót.
12. Átadó a közoktatási (középiskolai, szakiskolai, szakképzési, diákotthoni)
feladatellátást szolgáló ingó vagyont 2008. július 1. napjával térítésmentesen
Átvevő tulajdonába adja azzal a kikötéssel, hogy a feladatellátás visszavétele
esetén az Átvevő vagy jogutódja, az akkor meglévő ingó vagyont – az 1.
pontban írt intézmények rendeltetésszerű működéséhez szükséges mértékben
– térítésmentesen Átadó tulajdonába visszaadja. A tulajdonjog térítésmentes
átadását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 11. § (1)
bekezdése, valamint 87. § a) pontjára tekintettel ÁFA fizetési kötelezettség
nem terheli, mert az érintett termékekhez, azok alkotórészeinek szerzéséhez
általános forgalmi adó levonási jog nem kapcsolódott.
13. Átadó Átvevőnek azokra az eszközökre (gépek, berendezések, felszerelések
stb.) amelyek szerzéséhez, vagy azok alkotórészei szerzéséhez kapcsolódóan
magát, illetve a feladatot ellátó intézményét egészben vagy részben
adólevonási jog illette meg, az ingyenes használati jogot biztosít. Az ingyenes
használatba adást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 262.
§ (4) bekezdése értelmében ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.
Amennyiben ÁFA fizetési kötelezettség az ebbe a körbe tartozó eszközök
ingyenes használatba adása miatt felmerül, Átvevő vállalja, hogy az Átadót
terhelő ÁFÁ-t Átadónak megfizeti. Az ebbe a körbe tartozó eszközöket az
átadás-átvételi leltár elkülönítetten tartalmazza.
14. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézményekben az
átvétel időpontja szerinti fordulónappal – 2008. június 30-i állapotot tükröző –
teljes körű leltározást kell lefolytatni. A leltárt 2008. augusztus 31-ig kell
elkészíteni. A vagyon átadására 2008. június 30-ai fordulónappal elkészített
átadás-átvételi leltár alapján kerül sor, az átadás-átvétel teljes vagyonleltára –
az 1. pontban írt intézmények szerinti bontásban – a megállapodás 3. és 4.
számú melléklete.
15. A megszűnő intézmények megszűnés napján meglévő pénzkészlete a
szakképzés-fejlesztési támogatás és a megszűnő intézmény által pályázatokon
nyert támogatások összegének kivételével Átadót illeti meg.
16. Átadó a 2008. június 30-i fordulónapi leltár szerinti raktári készleteit – így: az
élelmiszereket, gyógyszereket, textíliákat, tisztítószereket, vegyi árukat,
szakmai anyagokat, egyéb anyagokat stb. – Átvevő tulajdonába adja. Az
átadást AFA fizetési kötelezettség nem terheli. Ellenkező esetben Átvevő
vállalja, hogy az Átadót terhelő ÁFÁ-t Átadónak megfizeti.
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17. a) A megszűnő intézmények megszűnés napján fennálló – leltárral
alátámasztott - követelései és kötelezettségei a jogutód intézményt illetik,
illetve terhelik. Átadó vállalja, hogy a kötelezettségek rendezését biztosítja, a
lejárt fizetési határidejű szállítói tartozásokat 2008. június 30-ig rendezi, azokat
Átvevőnek nem adja át.
b) Amennyiben a 12. pontban meghatározott ingó vagyon 2008. július 1-je
utáni gyarapodása olyan pályázat megvalósulásából ered, amelyhez az
önrészt Átadó vagy a jogelőd intézmények biztosították, az önrész összegét a
pályázat eredményessé nyilvánításától számított egy éven belül Átvevő
Átadónak megtéríti.
18. a) Az átvétel napjával a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: Mt.) 85/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak
megfelelően a munkáltató személyében jogutódlás következik be. A
munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás a közalkalmazottak
jogviszonyát nem érinti, a jogelődnél közalkalmazotti jogviszonyban álló
közalkalmazottak munkajogi helyzete érintetlen marad.
b) A jogutódlás időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó
jogok és kötelezettségek, továbbá a jogelőd megszűnése miatt a már
megszűnt közalkalmazotti jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek
a jogelőd munkáltatóról a jogutód munkáltatóra szállnak át.
c) A jogelőd munkáltató a jogutódlást megelőzően köteles tájékoztatni a
jogutód munkáltatót a b) pontban meghatározott jogokról és kötelezettségekről.
Átadó vállalja, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről gondoskodik.
d) A jogelőd munkáltató – az Mt. 85/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján –
a közalkalmazottal szemben, a jogutódlás időpontját megelőzően keletkezett
kötelezettségekért – az igénynek a jogutódlás időpontját követő egy éven belüli
érvényesítése esetén – a jogutód munkáltatóval egyetemlegesen felelős.
e) A jogelőd és a jogutód munkáltató legkésőbb 2008. június 16-ig köteles
tájékoztatni a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet,
szakszervezet hiányában a közalkalmazotti tanácsot, közalkalmazotti tanács
hiányában a nem szervezett közalkalmazottak képviselőiből létrehozott
bizottságot a jogutódlás időpontjáról, okáról, a munkáltatókat érintő jogi,
gazdasági és szociális következményekről, továbbá köteles konzultációt
kezdeményezni a munkavállalókat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről. A
konzultációt az Mt. 85/B. § (2)-(3) bekezdésében foglalt tartalommal kell
lefolytatni.
f) A szerződő felek az Mt. 85/A. valamint 85/B. §-ában foglaltakból eredő
kötelezettségeket tudomásul veszik, biztosítják a munkáltatókat terhelő
kötelezettségek teljesítését.
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19. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy a megszűnő intézményekben a
magasabb vezetői és vezetői megbízások a megszűnés napján megszűnnek.
Új magasabb vezetői megbízást a fenntartó ad, vezetői megbízások kiadására
pedig a feladatot az átvételt követően ellátó, jogutód intézmény igazgatója
jogosult.
20. a) A szerződő felek rögzítik, hogy az átadásra kerülő feladatokhoz
kapcsolódó, 2008. évre járó normatív állami támogatást, kötött felhasználású
normatív állami támogatást Átadó igényelte. Átadó vállalja, hogy a 2008. évre
igényelt normatív és kötött felhasználású normatív támogatás, valamint a
2006. évi CXXVII. törvény és a 2007. évi CLXIX. törvény 4. számú melléklete
II. c) pontja alapján számított 20000 Ft/fő személyi jövedelemadónak
megfelelő –összeg 2008. július 1-jétől 2008. december 31. napjáig terjedő
időszakra – jogszabályi előírások szerint megállapított - részét Átvevőnek
átadja. A támogatás havi részletének Átvevő részére történő átutalásáról
Átadó az állami támogatás jóváírását követően, legkésőbb minden hónap
utolsó napjáig gondoskodik.
b) A normatív és kötött felhasználású normatív állami támogatás 2008. január jjétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó elszámolásáról Átadó
gondoskodik, amelyhez Átvevő a 2008/2009-es tanév közoktatási statisztikai
adatai alapján, a tanügyi okmányok és a pénzügyi nyilvántartások alapján
adatot szolgáltat.
c) A 2008. évi normatíva elszámolás esetleges különbözete ( a központi
költségvetésből még járó vagy oda visszafizetendő összeg) külön
megállapodás tárgyát képezi, a 2008. évi beszámolónak a MÁK-hoz történő
leadását követő 30 napon belül.
d) Átvevő vállalja, hogy a 2008/2009-es tanév beiskolázási adatai ismeretében
Átadó írásban tett kérésére – lemond a tanévet érintő normatív támogatás
meghatározott részéről.
21. Az átadásra kerülő normatív támogatásról és személyi jövedelemadó
összegéről készített kimutatás a Megállapodás 6. számú mellékletét képezi.
22. Átadó vállalja, hogy a központosított állami támogatásként biztosított 2008. évi
illetményemelés fedezetét – a MÁK eltérő intézkedése kivételével – havonta,
az állami támogatás jóváírását követően haladéktalanul átutalja Átvevő
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél vezetett 1174600515414007 számú számlájára.
23. Átadó vállalja, hogy a megszűnő intézmény számára igényelt és biztosított
központosított állami támogatást annak jóváírását követően, havonta átutalja
Átvevő 22. pontban megjelölt számlájára.
24. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Átadót terhelő 2008. év lezárását
követően esedékes elszámolási kötelezettség teljesítéséhez a szükséges
adatszolgáltatást biztosítja.
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25. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézmények az
átadás napjával, 2008. június 30-i állapotnak megfelelően, illetve
fordulónappal, az átadást követő 60 napon belül, az éves beszámolóval
azonos tartalmú, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót,
valamint vagyonátadási jelentést készítenek, a Pénzügyminiszter 2007. évi
beszámoló
elkészítésére
vonatkozó
Tájékoztatójában
foglaltaknak
megfelelően.
26. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a megszűnés fordulónapjára készített
költségvetési beszámoló az alapja a megszüntetett államháztartási szervezet
vagyonával történő elszámoltatásnak (a vagyonátadásoknak), ennek alapján
kell elkészíteni a vagyonátadási jelentést, melynek adatai alapján kerül a
megszüntetett államháztartási szervezet teljes vagyona kivezetésre az
államháztartási információs rendszerből és ezzel egyidejűleg átvezetésre a
jogutód szervezet vagyona közé. A beszámoló, a leltár, a főkönyvi kivonat és a
FEUVE rendszer működéséről szóló beszámoló elkészítésért a megszűnő
intézmények igazgatói és a gazdálkodást végző szervezet vezetője a felelős. A
megszűnés fordulónapjára készített beszámolót és a vagyonátadási jelentést
(csatolva a vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyv aláírt példányát) - az
átszervezést elrendelő felügyeleti szerv egyetértő záradékával ellátva - a
jogutód költségvetési szervnek és az illetékes felügyeleti szervnek kell
megőriznie.
27. Átadó gondoskodik a 2008. július 3-án esedékes nettó illetmények kiutalásáról,
az illetményeket terhelő járulékok elszámolásáról.
28. Átadó és Átvevő a 2008. július hónapra áthúzódó kiadások (pl. bruttó bér és
járulékai) elszámolásáról 2008. szeptember 30-ig gondoskodik. Az
elszámoláshoz szükséges adatokat Átadó szolgáltatja.
29. Átadó vállalja, hogy a központi bérintézkedésre havonta kiutalt állami
támogatást minden hónap utolsó munkanapjáig Átvevőnek átutalja.
30. Átadó kijelenti, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben előírt
egyeztetési kötelezettségének eleget tett és az átadásnak akadálya nincs.
31. Átvevő vállalja, hogy az átvett feladatok jövőbeni ellátásában tervezett
jelentősebb módosításokat (mint a bonyhádi tagintézmények átszervezése,
megszüntetése) az Átadó egyetértésével gyakorolja.
32. Felek megállapodnak abban, hogy az intézmény fenntartásával kapcsolatos
bármely kérdést, amellyel kapcsolatban probléma merül fel, egyeztetéssel
rendeznek.
33. A megállapodásban nem részletezett kérdésekben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv., a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. tv., valamint a
Ptk. rendelkezési az irányadóak.
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34. Jelen megállapodás mellékletei:
1.) A 8. a) pontban felsorolt ingatlanok hiteles tulajdoni lapjainak másolata
2.) Helyszínrajz a volt kollégium leválasztásáról
3.) A Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
átadás-átvételi teljes vagyonleltára (a használatba adást követően)
4.) A Jókai Mór Szakképző Iskola átadás-átvételi teljes vagyonleltára (a
használatba adást követően)
5.) Átadó képviselő-testületének és Átvevő közgyűlésének határozata
6.) Kimutatás az átadásra kerülő támogatásról
7.) Alkalmazotti névsor
Szerződő felek a megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlése ……/2008. (VI.6.) Kgy. határozatának, illetve Bonyhád Város
Önkormányzati Képviselő-testülete
…/2008. (V. 29.) számú határozatának
felhatalmazása alapján írják alá.
Szekszárd, 2008. június ….
ph.
…………………………..
Átadó
Bonyhád Város Önkormányzata
Képviseli: Potápi Árpád
polgármester

ph.
…………………………..
Átvevő
Tolna Megyei Önkormányzat
Képviseli: dr. Puskás Imre
a megyei közgyűlés elnöke

1. számú záradék
Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……/2008. (VI.6.) Kgy.
határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2008. június …
Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
2. számú záradék
Jelen megállapodást Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete /2008. (V. 29.)
számú határozatával jóváhagyta.
Bonyhád, 2008. június ….
Kovács Péter
c. főjegyző

2. számú melléklet

Megállapodás
közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről
Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8., képviseli: Horváth István polgármester), mint átadó
(a továbbiakban: Átadó),
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István
tér 11-13., képviseli: Dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke), mint átvevő (a
továbbiakban: Átvevő)
között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Átadó az önként vállalt szakközépiskolai, szakiskolai oktatás feladatát abban a
körben, amit eddig a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági
Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent
László u. 8-12.) látott el, 2008. július 1. napjával határozott, tíz (10) éves
időtartamra átadja Átvevőnek.
2. Átvevő az 1. pontban meghatározott feladat ellátását átveszi. A feladat ellátásáról
2008. július 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző
Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképző Központ) szervezeti keretei
között, a Szekszárd, Szent László u. 8-12. szám alatt működtetett tagintézmény
fenntartásával gondoskodik.
3. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a határozott idő lejártával a
feladatellátást felülvizsgálják, és amennyiben azt megfelelőnek találják, úgy az 1.
pontban meghatározott feladatok ellátására újabb megállapodást kötnek.
4. Átadó vállalja, hogy az 1. pontban írt intézményt, mint részben önálló
költségvetési szervet 2008. június 30. napjával, jogutódlással megszünteti.
5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézmény jogutódja
Átvevő fenntartásában működő Szent László Szakképző Iskola és Kollégium lesz.
6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jogutód intézmény tagintézménye
a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskola Bezerédj István
Szakképző Iskolai Tagintézménye (a továbbiakban: tagintézmény) nevet kapja,
amely név megtartására Átvevő kötelezettséget vállal.
7. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban írt intézmény által jelenleg
nyújtott valamennyi szolgáltatást a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók
részére tanulmányaik befejezéséig biztosítja. Átvevő a tanulók tanulói
jogviszonyának folytonosságát biztosítja.
8.

a) Átvevő a feladat ellátását az Átadó kizárólagos tulajdonát képező, Szekszárd,
Szent László u. 8-12. sz alatti, 1803 hrsz.-ú ingatlanon tudja ellátni. Átadó a
292/2007. (XII. 13.) szekszárdi öh. alapján az átadott intézmény feladatai
ellátását szolgáló ingatlan vagyonra ingyenes használati jogot biztosít azzal,
hogy az ingatlanban kizárólag középfokú kereskedelmi és közgazdasági
szakképzés folytatható.
Az ingatlan tulajdonjoga továbbra is Átadót illeti.
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b) Átvevő kijelenti, hogy a 1803 hrsz.-ú ingatlant a mellékelt tulajdoni lap szerint a
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltsége javára
jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom terheli, ezen túlmenően az
ingatlan per-, teher-, és igénymentes.
c) Az a) pontban megjelölt 1803 hrsz.-ú ingatlan hiteles tulajdoni lap másolata a
megállapodás 1. számú mellékletét képezi.
9. a) Átadó a feladatellátást szolgáló – a 8. a) pontban megjelölt – ingatlan
használati jogát Átvevőnek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (9)
bekezdésében foglaltak alapján az átvétel időpontjától az átvett feladatok
ellátásának időtartamára térítésmentesen köteles biztosítani: a használati jog
biztosítása törvényen alapul, ÁFA fizetési kötelezettség az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 262. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében
nem terheli.
b) Átvevő a használatába került ingatlant a Ptk. használat jogára vonatkozó
előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azokban a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben előírt és az Átadótól átvett feladatokat látja el.
c) Átvevő vállalja és kéri a Szekszárdi Körzeti Földhivatalt, Átadó pedig ezúton
hozzájárul, hogy Átvevő javára az ingatlan-nyilvántartásba a használati jog a 8. a)
pontban megnevezett ingatlan tekintetében bejegyzésre kerüljön.
10. Átadó a közoktatási (középiskolai, szakiskolai, szakképzési, diákotthoni)
feladatellátást szolgáló ingó vagyont 2008. július 1. napjával térítésmentesen
Átvevő tulajdonába adja azzal a kikötéssel, hogy
- az átadott ingóságokat kizárólag a Szekszárd, Szent László u. 8-12. szám alatti
épületben a kereskedelmi szakképző tagintézményben történő oktatásra
használják,
- a feladatellátás visszavétele esetén az Átvevő vagy jogutódja, a meglévő ingó
vagyont, – az 1. pontban írt intézmény rendeltetésszerű működéséhez
szükséges mértékben – amely magába foglalja az átadott ingó vagyonból még
meglévő és a már meg nem lévő helyébe lépő ingóságokat is, térítésmentesen
Átadó tulajdonába visszaadja.
A tulajdonjog térítésmentes átadását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. 11. § (1) bekezdése, valamint 87. § a) pontjára tekintettel ÁFA fizetési
kötelezettség nem terheli, mert az érintett termékekhez, azok alkotórészeinek
szerzéséhez általános forgalmi adó levonási jog nem kapcsolódott.
11. Átadó Átvevőnek azokra az eszközökre (gépek, berendezések, felszerelések
stb.) amelyek szerzéséhez, vagy azok alkotórészei szerzéséhez kapcsolódóan
magát, illetve a feladatot ellátó intézményét egészben vagy részben adólevonási
jog illette meg, ingyenes használat jogot biztosít. Az ingyenes használatba adást
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 262. § (4) bekezdése
értelmében ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben ÁFA fizetési
kötelezettség az ebbe a körbe tartozó eszközök ingyenes használatba adása
miatt felmerül, Átvevő vállalja, hogy az Átadót terhelő ÁFÁ-t Átadónak megfizeti.
Az ebbe a körbe tartozó eszközöket az átadás-átvételi leltár elkülönítetten
tartalmazza.
12. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézményben az
átvétel időpontja szerinti fordulónappal – 2008. június 30-i állapotot tükröző –
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teljes körű leltározást kell lefolytatni. A leltárt 2008. augusztus 31-ig kell
elkészíteni. A vagyon átadására 2008. június 30-ai fordulónappal elkészített
átadás-átvételi leltár alapján kerül sor, az átadás-átvétel teljes vagyonleltára a
megállapodás 2. számú melléklete. A leltárral egyidejűleg az átadáskor a
használatba adott ingatlanról műszaki állapotfelmérés készül, amely a
megállapodás 3. számú mellékletét képezi.
13. A megszűnő intézmény megszűnés napján meglévő pénzkészlete a szakképzésfejlesztési támogatás és a megszűnő intézmény által pályázatokon nyert
támogatások összegének kivételével Átadót illeti meg.
14. Átadó a 2008. június 30-i fordulónapi leltár szerinti raktári készleteit – így: az
élelmiszereket, gyógyszereket, textíliákat, tisztítószereket, vegyi árukat, szakmai
anyagokat, egyéb anyagokat stb. – Átvevő tulajdonába adja. Az átadást AFA
fizetési kötelezettség nem terheli. Ellenkező esetben Átvevő vállalja, hogy az
Átadót terhelő ÁFÁ-t Átadónak megfizeti.
15. a) A megszűnő intézmény megszűnés napján fennálló – leltárral alátámasztott követelései és kötelezettségei a jogutód intézményt illetik, illetve terhelik. Átadó
vállalja, hogy a kötelezettségek rendezését biztosítja, a lejárt fizetési határidejű
szállítói tartozásokat 2008. június 30-ig rendezi, azokat Átvevőnek nem adja át.
b) Amennyiben a 10. pontban meghatározott ingó vagyon 2008. július 1-je utáni
gyarapodása olyan pályázat megvalósulásából ered, amelyhez az önrészt Átadó
vagy a jogelőd intézmény biztosította, az önrész összegét a pályázat
eredményessé nyilvánításától számított egy éven belül Átvevő Átadónak
megtéríti.
16. a) Az átvétel napjával a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 85/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a
munkáltató személyében jogutódlás következik be. A munkáltató személyében
bekövetkezett jogutódlás a közalkalmazottak jogviszonyát nem érinti, a jogelődnél
közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak munkajogi helyzete
érintetlen marad.
b) A jogutódlás időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó
jogok és kötelezettségek, továbbá a jogelőd megszűnése miatt a már megszűnt
közalkalmazotti jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a jogelőd
munkáltatóról a jogutód munkáltatóra szállnak át.
c) A jogelőd munkáltató a jogutódlást megelőzően köteles tájékoztatni a jogutód
munkáltatót a b) pontban meghatározott jogokról és kötelezettségekről. Átadó
vállalja, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről gondoskodik.
d) A jogelőd munkáltató – az Mt. 85/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a
közalkalmazottal szemben, a jogutódlás időpontját megelőzően keletkezett
kötelezettségekért – az igénynek a jogutódlás időpontját követő egy éven belüli
érvényesítése esetén – a jogutód munkáltatóval egyetemlegesen felelős.
e) A jogelőd és a jogutód munkáltató – legkésőbb 2008. június 16-ig köteles
tájékoztatni a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet,
szakszervezet hiányában a közalkalmazotti tanácsot, közalkalmazotti tanács
hiányában a nem szervezett közalkalmazottak képviselőiből létrehozott

4

bizottságot a jogutódlás időpontjáról, okáról, a munkáltatókat érintő jogi,
gazdasági és szociális következményekről, továbbá köteles konzultációt
kezdeményezni a munkavállalókat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről. A
konzultációt az Mt. 85/B. § (2)-(3) bekezdésében foglalt tartalommal kell
lefolytatni.
f) A szerződő felek az Mt. 85/A. valamint 85/B. §-ában foglaltakból eredő
kötelezettségeket tudomásul veszik, biztosítják a munkáltatókat terhelő
kötelezettségek teljesítését.
17. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy a megszűnő intézményben a
magasabb vezetői és vezetői megbízások a megszűnés napján megszűnnek. Új
magasabb vezetői megbízást a fenntartó ad, vezetői megbízások kiadására pedig
a feladatot az átvételt követően ellátó, jogutód intézmény igazgatója jogosult.
18. a) Felek megállapodnak abban, hogy Átadó a 2008. évre igényelt normatív állami
hozzájárulásra 2008. június 30. napig jogosult, 2008. július 1. napjától 2008.
december 31. napjáig járó normatív állami támogatásról, normatív kötött
felhasználású állami támogatásról - 2008. július hónapban – lemond.
b) Átvevő az átvett feladathoz kapcsolódó normatív támogatásra 2008. július 1jétől jogosult, azt 2008. júliusában - Átadó adatszolgáltatása figyelembevételével,
azzal egyezően igényeli a központi költségvetéstől.
c) Átvevő azokról a normatív támogatásokról, amelyekre az átvételt követően
nem jogosult – elkülönítetten – lemond.
d) Az év végi elszámolásról Átadó a 2008. január 1-jétől 2008. június 30-ig
terjedő időtartamra, átvevő pedig a 2008. július 1-jétől 2008. december 31.ig
terjedő időtartamra gondoskodik.
19. Átadó vállalja, hogy a megszűnő intézmény 2008. június 30-ig elkészíti a
2007/2008. tanév közoktatási statisztikai adatai, a tanügyi okmányok és a
pénzügyi nyilvántartások alapján a 2007/2008. tanév és az I. félév
vonatkozásában a normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás,
valamint a központosított állami támogatás elszámolásait, a mutatószámok,
illetve a pénzügyi felhasználások tekintetében. Az elszámolás 1 példányát, illetve
az azt alátámasztó bizonylatok másolatát 1 példányban Átvevőnek átadja.
20. Átadó vállalja, hogy a központosított állami támogatásként biztosított 2008. évi
illetményemelés fedezetét – a MÁK eltérő intézkedése kivételével – havonta, az
állami támogatás jóváírását követően haladéktalanul átutalja Átvevő Országos
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél vezetett 11746005-15414007
számú számlájára.
21. Átadó vállalja, hogy a megszűnő intézmény számára igényelt és biztosított
központosított állami támogatást annak jóváírását követően, havonta átutalja
Átvevő 20. pontban megjelölt számlájára.
22. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Átadót terhelő 2008. év lezárását
követően esedékes elszámolási kötelezettség teljesítéséhez a szükséges
adatszolgáltatást biztosítja.
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23. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő, részben önállóan
gazdálkodó intézmény az átadás napjával, 2008. június 30-i állapotnak
megfelelően, illetve fordulónappal, az átadást követő 60 napon belül, az éves
beszámolóval azonos tartalmú, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott
beszámolót, valamint vagyonátadási jelentést készít, a Pénzügyminiszter 2007.
évi beszámoló elkészítésére vonatkozó Tájékoztatójában foglaltaknak
megfelelően.
24. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a megszűnés fordulónapjára készített
költségvetési beszámoló az alapja a megszüntetett államháztartási szervezet
vagyonával történő elszámoltatásnak (a vagyonátadásoknak), ennek alapján kell
elkészíteni a vagyonátadási jelentést, melynek adatai alapján kerül a
megszüntetett államháztartási szervezet teljes vagyona kivezetésre az
államháztartási információs rendszerből és ezzel egyidejűleg átvezetésre a
jogutód szervezet vagyona közé. A beszámoló, a leltár, a főkönyvi kivonat és a
FEUVE rendszer működéséről szóló beszámoló elkészítésért a megszűnő
intézmény igazgatója és a gazdálkodást végző szervezet vezetője a felelős. A
megszűnés fordulónapjára készített beszámolót és a vagyonátadási jelentést
(csatolva a vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyv aláírt példányát) - az átszervezést
elrendelő felügyeleti szerv egyetértő záradékával ellátva - a jogutód költségvetési
szervnek és az illetékes felügyeleti szervnek kell megőriznie.
25. Átadó gondoskodik a 2008. július 3-án esedékes nettó illetmények kiutalásáról,
az illetményeket terhelő járulékok elszámolásáról.
26. Átadó és Átvevő a 2008. július hónapra áthúzódó kiadások (pl. bruttó bér és
járulékai elszámolásáról) 2008. szeptember 30-ig gondoskodik. Az
elszámoláshoz szükséges adatokat Átadó szolgáltatja.
27. Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott feladat ellátásának zavartalan
biztosítása érdekében a normatív állami hozzájárulás 2008. július 1-jétől 2008.
augusztus 31-ig terjedő időszakra szóló időarányos részének havi esedékes
összegét, a jóváírástól számított 8 napon belül, de legkésőbb minden hónap
utolsó napjáig, (ha az nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon)
Átvevőnek átutalja. Átvevő – a részére járó normatív támogatás jóváhagyását
követően – Átadó által folyósított támogatást visszautalja. Átadó vállalja, hogy a
központi bérintézkedésre havonta kiutalt állami támogatást minden hónap utolsó
munkanapjáig Átvevőnek átutalja.
28. Átadó kijelenti, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben előírt
egyeztetési kötelezettségének eleget tett és az átadásnak akadálya nincs.
29. Átvevő vállalja, hogy amennyiben a létrehozandó Térségi Integrált Szakképző
Központot a Tolna Megyei Önkormányzat meg kívánja szüntetni, vagy a
középfokú kereskedelmi szakoktatást, mint szakképzést nem kívánja folytatni
ezen összevont intézmény keretein belül, úgy az intézmény fenntartói jogot
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére átadja a következő
oktatási év megkezdését megelőző 30. napig.
30. Átvevő vállalja, hogy az átvett feladatok jövőbeni ellátásában tervezett
jelentősebb módosításokat (így különösen a tagintézmény átszervezése,
megszüntetése) az Átadó előzetes egyetértésével gyakorolja.
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31. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az intézmény fenntartásával
kapcsolatos bármely kérdést, amellyel kapcsolatban probléma merül fel,
egyeztetéssel rendeznek.
32. A megállapodásban nem részletezett kérdésekben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv., a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. tv., valamint a
Ptk. rendelkezési az irányadóak.
33. Jelen megállapodás mellékletei:
1.) A 8. a) pontban megnevezett ingatlan hiteles tulajdoni lapjának másolata
2.) A Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola,
Kereskedelmi Iskola átadás-átvételi teljes vagyonleltára és az ingatlanról készített
műszaki állapotfelmérés (a használatba adást követően)
3.) Átadó és Átvevő önkormányzati határozatai
Szerződő felek a megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlése ……/2008. (VI.6.) Kgy. határozatának, illetve Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlése
…/2008. (……..) számú határozatának
felhatalmazása alapján írják alá.
Szekszárd, 2008. június ….
ph.
…………………………..
Átadó
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviseli: Horváth István
polgármester

ph.
…………………………..
Átvevő
Tolna Megyei Önkormányzat
Képviseli: dr. Puskás Imre
a megyei közgyűlés elnöke

1. számú záradék
Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……/2008. (VI.6.) Kgy.
határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2008. június …
Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
2. számú záradék
Jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
..…/2008. (…….) számú határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2008. június ….
Dr. Kilián Orsolya
jegyző

3. számú melléklet

Megállapodás
közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről
Amely létrejött egyrészről Tamási Város Önkormányzata (székhelye: 7090 Tamási,
Szabadság u. 46-48., képviseli: Ribányi József polgármester), mint átadó (a
továbbiakban: Átadó),
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István
tér 11-13., képviseli: Dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke), mint átvevő (a
továbbiakban: Átvevő)
között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Átadó az önként vállalt szakközépiskolai, szakiskolai oktatás, felnőttképzés és
kollégiumi ellátás feladatát, abban a körben, amit eddig a Vályi Péter Szakképző
Iskola és Kollégium (székhelye: 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.) látott el, 2008.
július 1. napjával határozott, tíz (10) éves időtartamra átadja Átvevőnek.
2. Átvevő az 1. pontban meghatározott feladat ellátását átveszi. A feladat ellátásáról
2008. július 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző
Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképző Központ) szervezeti keretei
között, a Tamási, Deák Ferenc u. 6-8. szám alatt működtetett tagintézmény
fenntartásával gondoskodik.
3. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a határozott idő lejártával a
feladatellátást felülvizsgálják, és amennyiben azt megfelelőnek találják, úgy az 1.
pontban meghatározott feladatok ellátására újabb megállapodást kötnek.
4. Átadó vállalja, hogy az 1. pontban írt intézményt, mint önálló költségvetési szervet
2008. június 30. napjával, jogutódlással megszünteti.
5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézmény jogutódja
az Átvevő fenntartásában működő Szent László Szakképző Iskola és Kollégium.
6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jogutód intézmény tagintézménye
a Szent László Szakképző Iskola Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézménye
nevet kapja.
7. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban írt intézmény által jelenleg
nyújtott valamennyi szolgáltatást a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók
részére tanulmányaik befejezéséig biztosítja. Átvevő a tanulók tanulói
jogviszonyának folytonosságát biztosítja.
8. a) Átvevő a feladat ellátását az Átadó kizárólagos tulajdonát képező, Tamási,
Deák Ferenc u. 6-8.szám alatti (86/1. és 86/5. hrsz.-ú), Rákóczi u. 21. sz. alatti
(1265. hrsz.-ú), Szabadság u. 9. szám alatti (862. hrsz.-ú), Tamási-Fornádpuszta
0372/1. hrsz.-ú, Erdőrész 1465/1. és 1467. hrsz.-ú, valamint a Szarkahegy 3318.
hrsz.-ú ingatlanokon tudja ellátni, ezért kéri a feladatellátását szolgáló
ingatlanvagyon ingyenes használati jogának biztosítását. Felsorolt ingatlanok
tulajdonjoga továbbra is Átadót illeti.
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b) Átvevő kijelenti, hogy az a) pontban felsorolt ingatlanok közül a 86/5., 862.,
1465/1., 1467. és 3318. hrsz.-ú ingatlanok per-, teher-, és igénymentesek.
A 86/1 hrsz.-ú ingatlant a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest,
Kriszitina krt. 55.) javára bejegyzett vezetékjog és a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (székhely: 8000 Székesfehérvár,
Balatoni u. 6.) javára bejegyzett vezetékjog terheli, ezen túlmenően az ingatlan
per-, teher-, és igénymentes.
Az 1265. hrsz.-ú ingatlant a Tolna Megyei Munkaügyi Központ (székhely: 7100
Szekszárd, Szent István tér 11-13.) javára jelzálogjog biztosítására 2010. július
31. napjáig bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, és az Oktatási
Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (székhely: 1055 Budapest, Bihari János u.
5.) javára jelzálogjog biztosítására 2015. március 31. napjáig bejegyzett
elidegenítési és terhelési tilalom terheli, ezen túlmenően az ingatlan per-, teher-,
és igénymentes.
c) Az a) pontban felsorolt hrsz.-ú ingatlanok hiteles tulajdoni lap másolatai a
megállapodás 1. számú mellékletét képezik.
9. a) Átadó a feladatellátást szolgáló – a 8. a) pontban megjelölt – ingatlanok
használati jogát Átvevőnek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (9)
bekezdésében foglaltak alapján az átvétel időpontjától az átvett feladatok
ellátásának időtartamára térítésmentesen köteles biztosítani: a használati jog
biztosítása törvényen alapul, ÁFA fizetési kötelezettség az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 262. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében
nem terheli.
b) Átvevő a használatába került ingatlanokat a Ptk. használat jogára vonatkozó
előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azokban a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben előírt és az Átadótól átvett feladatokat látja el.
c) Átvevő vállalja és kéri a Tamási Körzeti Földhivatalt, Átadó pedig ezúton
hozzájárul, hogy Átvevő javára az ingatlan-nyilvántartásba a használati jog a 8. a)
pontban felsorolt ingatlanok tekintetében bejegyzésre kerüljön.
10. Átadó képviselő-testületének 200/2007. (XII.19.) számú határozatára figyelemmel
Átvevő vállalja, hogy a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium egységeként
működő (86/5 hrsz.-ú) sportcsarnokban – külön megállapodás alapján – biztosítja
a tamási civil szervezetek, szerveződések részére a sportolási lehetőséget,
illetőleg az oda szervezett mérkőzések lejátszási lehetőségét.
11. Átadó lehetőség szerint biztosítja az Átvevő által szervezett, az átvett
intézményhez köthető rendezvényekhez szükséges helyszínt. Átvevő vállalja,
hogy helyigényéről a rendezvény kezdete előtt legalább 15 nappal értesíti Átadót.
12. Átadó a közoktatási (középiskolai, szakiskolai, szakképzési, diákotthoni)
feladatellátást szolgáló ingó vagyont 2008. július 1. napjával térítésmentesen
Átvevő tulajdonába adja azzal a kikötéssel, hogy a feladatellátás visszavétele
esetén az Átvevő vagy jogutódja, az akkor meglévő ingó vagyont – az 1. pontban
írt intézmény rendeltetésszerű működéséhez szükséges mértékben –
térítésmentesen Átadó tulajdonába visszaadja. A tulajdonjog térítésmentes
átadását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 11. § (1)
bekezdése, valamint 87. § a) pontjára tekintettel ÁFA fizetési kötelezettség nem
terheli, mert az érintett termékekhez, azok alkotórészeinek szerzéséhez általános
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forgalmi adó levonási jog nem kapcsolódott.
13. Átadó Átvevőnek azokra az eszközökre (gépek, berendezések, felszerelések
stb.) amelyek szerzéséhez, vagy azok alkotórészei szerzéséhez kapcsolódóan
magát, illetve a feladatot ellátó intézményét egészben vagy részben adólevonási
jog illette meg, ingyenes használati jogot biztosít. Az ingyenes használatba adást
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 262. § (4) bekezdése
értelmében ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben ÁFA fizetési
kötelezettség az ebbe a körbe tartozó eszközök ingyenes használatba adása
miatt felmerül, Átvevő vállalja, hogy az Átadót terhelő ÁFÁ-t Átadónak megfizeti.
Az ebbe a körbe tartozó eszközöket az átadás-átvételi leltár elkülönítetten
tartalmazza.
14. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézményben az
átvétel időpontja szerinti fordulónappal – 2008. június 30-i állapotot tükröző –
teljes körű leltározást kell lefolytatni. A leltárt 2008. augusztus 31-ig kell
elkészíteni. A vagyon átadására 2008. június 30-ai fordulónappal elkészített
átadás-átvételi leltár alapján kerül sor, az átadás-átvétel teljes vagyonleltára a
megállapodás 2. számú melléklete.
15. A megszűnő intézmény megszűnés napján meglévő pénzkészlete a szakképzésfejlesztési támogatás és a megszűnő intézmény által pályázatokon nyert
támogatások összegének kivételével Átadót illeti meg.
16. Átadó a 2008. június 30-i fordulónapi leltár szerinti raktári készleteit – így: az
élelmiszereket, gyógyszereket, textíliákat, tisztítószereket, vegyi árukat, szakmai
anyagokat, egyéb anyagokat stb. – Átvevő tulajdonába adja. Az átadást AFA
fizetési kötelezettség nem terheli. Ellenkező esetben Átvevő vállalja, hogy az
Átadót terhelő ÁFÁ-t Átadónak megfizeti.
17. a) A megszűnő intézmény megszűnés napján fennálló – leltárral alátámasztott követelései és kötelezettségei a jogutód intézményt illetik, illetve terhelik. Átadó
vállalja, hogy a kötelezettségek rendezését biztosítja, a lejárt fizetési határidejű
szállítói tartozásokat 2008. június 30-ig rendezi, azokat Átvevőnek nem adja át.
b) Amennyiben a 12. pontban meghatározott ingó vagyon 2008. július 1-je utáni
gyarapodása olyan pályázat megvalósulásából ered, amelyhez az önrészt Átadó
vagy a jogelőd intézmény biztosította, az önrész összegét a pályázat
eredményessé nyilvánításától számított egy éven belül Átvevő Átadónak
megtéríti.
c) Az 1. pontban írt intézmény által folytatott mezőgazdasági tevékenységhez
Átadó által megelőlegezett összeget Átvevő a termékértékesítést követő harminc
napon belül Átadónak megtéríti.
d) A HEFOP 3.1.3 „Képzési esély növelése a Vályi Péter Szakképző Iskola és
Kollégiumban” című pályázaton elnyert támogatás felhasználása érdekében
Átadó által megelőlegezett 5 000 000,- forint összegű hozzájárulást a pályázati
forrás jóváírását követő harminc napon belül Átvevő megtéríti az Átadónak.
18. a) Az átvétel napjával a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 85/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a
munkáltató személyében jogutódlás következik be. A munkáltató személyében
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bekövetkezett jogutódlás a közalkalmazottak jogviszonyát nem érinti, a jogelődnél
közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak munkajogi helyzete
érintetlen marad.
b) A jogutódlás időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó
jogok és kötelezettségek, továbbá a jogelőd megszűnése miatt a már megszűnt
közalkalmazotti jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a jogelőd
munkáltatóról a jogutód munkáltatóra szállnak át.
c) A jogelőd munkáltató a jogutódlást megelőzően köteles tájékoztatni a jogutód
munkáltatót a b) pontban meghatározott jogokról és kötelezettségekről. Átadó
vállalja, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről gondoskodik.
d) A jogelőd munkáltató – az Mt. 85/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a
közalkalmazottal szemben, a jogutódlás időpontját megelőzően keletkezett
kötelezettségekért – az igénynek a jogutódlás időpontját követő egy éven belüli
érvényesítése esetén – a jogutód munkáltatóval egyetemlegesen felelős.
e) A jogelőd és a jogutód munkáltató legkésőbb 2008. június 16-ig köteles
tájékoztatni a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet,
szakszervezet hiányában a közalkalmazotti tanácsot, közalkalmazotti tanács
hiányában a nem szervezett közalkalmazottak képviselőiből létrehozott
bizottságot a jogutódlás időpontjáról, okáról, a munkáltatókat érintő jogi,
gazdasági és szociális következményekről, továbbá köteles konzultációt
kezdeményezni a munkavállalókat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről. A
konzultációt az Mt. 85/B. § (2)-(3) bekezdésében foglalt tartalommal kell
lefolytatni.
f) A szerződő felek az Mt. 85/A. valamint 85/B. §-ában foglaltakból eredő
kötelezettségeket tudomásul veszik, biztosítják a munkáltatókat terhelő
kötelezettségek teljesítését.
19. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy a megszűnő intézményben a
magasabb vezetői és vezetői megbízások a megszűnés napján megszűnnek. Új
magasabb vezetői megbízást a fenntartó ad, vezetői megbízások kiadására pedig
a feladatot az átvételt követően ellátó, jogutód intézmény igazgatója jogosult.
20. a) A szerződő felek rögzítik, hogy az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó,
2008. évre járó normatív állami támogatást, kötött felhasználású normatív állami
támogatást Átadó igényelte. Átadó vállalja, hogy a 2008. évre igényelt normatív
és kötött felhasználású normatív támogatás, valamint a 2006. évi CXXVII.
törvény és a 2007. évi CLXIX. törvény 4. számú melléklete II. c) pontja alapján
számított 20000 Ft/fő személyi jövedelemadónak megfelelő –összeg 2008. július
1-jétől 2008. december 31. napjáig terjedő időszakra – jogszabályi előírások
szerint megállapított - részét Átadónak átadja. A támogatás havi részletének
Átvevő részére történő átutalásáról Átadó az állami támogatás jóváírását
követően, legkésőbb minden hónap utolsó napjáig gondoskodik.
b) A normatív és kötött felhasználású normatív állami támogatás 2008. január jjétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó elszámolásáról Átadó
gondoskodik, amelyhez Átvevő a 2008/2009-es tanév közoktatási statisztikai
adatai alapján, a tanügyi okmányok és a pénzügyi nyilvántartások alapján adatot
szolgáltat.
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c) A 2008. évi normatíva elszámolás esetleges különbözete ( a központi
költségvetésből még járó vagy oda visszafizetendő összeg) külön megállapodás
tárgyát képezi, a 2008. évi beszámolónak a MÁK-hoz történő leadását követő 30
napon belül.
d) Átadó vállalja, hogy a 2008/2009-es tanév beiskolázási adatai ismeretében –
Átvevő írásban tett kérésére – lemond a tanévet érintő normatív támogatás
meghatározott részéről.
21. Az átadásra kerülő normatív támogatásról és személyi jövedelemadó összegéről
készített kimutatás a Megállapodás 4. számú mellékletét képezi.
22. Átadó vállalja, hogy a központosított állami támogatásként biztosított 2008. évi
illetményemelés fedezetét – a MÁK eltérő intézkedése kivételével – havonta, az
állami támogatás jóváírását követően haladéktalanul átutalja Átvevő Országos
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél vezetett 11746005-15414007
számú számlájára.
23. Átadó vállalja, hogy a megszűnő intézmény számára igényelt és biztosított
központosított állami támogatást annak jóváírását követően, havonta átutalja
Átvevő 22. pontban megjelölt számlájára.
24. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Átadót terhelő 2008. év lezárását
követően esedékes elszámolási kötelezettség teljesítéséhez a szükséges
adatszolgáltatást biztosítja.
25. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézmény az átadás
napjával, 2008. június 30-i állapotnak megfelelően, illetve fordulónappal, az
átadást követő 60 napon belül, az éves beszámolóval azonos tartalmú, leltárral
és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót, valamint vagyonátadási
jelentést készít, a Pénzügyminiszter 2007. évi beszámoló elkészítésére
vonatkozó Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően.
26. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a megszűnés fordulónapjára készített
költségvetési beszámoló az alapja a megszüntetett államháztartási szervezet
vagyonával történő elszámoltatásnak (a vagyonátadásoknak), ennek alapján kell
elkészíteni a vagyonátadási jelentést, melynek adatai alapján kerül a
megszüntetett államháztartási szervezet teljes vagyona kivezetésre az
államháztartási információs rendszerből és ezzel egyidejűleg átvezetésre a
jogutód szervezet vagyona közé. A beszámoló, a leltár, a főkönyvi kivonat és a
FEUVE rendszer működéséről szóló beszámoló elkészítésért a megszűnő
intézmény igazgatója és gazdasági vezetője a felelős. A megszűnés
fordulónapjára készített beszámolót és a vagyonátadási jelentést (csatolva a
vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyv aláírt példányát) - az átszervezést elrendelő
felügyeleti szerv egyetértő záradékával ellátva - a jogutód költségvetési szervnek
és az illetékes felügyeleti szervnek kell megőriznie.
27. Átadó gondoskodik a 2008. július 3-án esedékes nettó illetmények kiutalásáról, az
illetményeket terhelő járulékok elszámolásáról.
28. Átadó és Átvevő a 2008. július hónapra áthúzódó kiadások (pl. bruttó bér és
járulékai) elszámolásáról 2008. szeptember 30-ig gondoskodik. Az
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elszámoláshoz szükséges adatokat Átadó szolgáltatja.
29. Átadó vállalja, hogy a központi bérintézkedésre havonta kiutalt állami támogatást
minden hónap utolsó munkanapjáig Átvevőnek átutalja.
30. Átadó kijelenti, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben előírt
egyeztetési kötelezettségének eleget tett és az átadásnak akadálya nincs.
31. Átvevő vállalja, hogy az átvett feladatok jövőbeni ellátásában tervezett
jelentősebb módosításokat (mint a tamási tagintézmény átszervezése,
megszüntetése) az Átadó egyetértésével gyakorolja.
32. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az intézmény fenntartásával
kapcsolatos bármely kérdést, amellyel kapcsolatban probléma merül fel,
egyeztetéssel rendeznek.
33. A megállapodásban nem részletezett kérdésekben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv., a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. tv., valamint a Ptk.
rendelkezési az irányadóak.
34. Jelen megállapodás mellékletei:
1.) A 8. a) pontban felsorolt ingatlanok hiteles tulajdoni lapjainak másolata
2.) A Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium átadás-átvételi teljes
vagyonleltára (a használatba adást követően)
3.) Átadó képviselő-testületének és Átvevő közgyűlésének határozata
4.) Kimutatás az átadásra kerülő támogatásról
Szerződő felek a megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlése ……/2008. (VI.6.) Kgy. határozatának, illetve Tamási Város Önkormányzati
Képviselő-testülete 95/2008. (V. 28.) számú határozatának felhatalmazása alapján írják
alá.
Szekszárd, 2008. június ….
ph.
…………………………..
Átadó
Tamási Város Önkormányzata
Képviseli: Ribányi József
polgármester

ph.
…………………………..
Átvevő
Tolna megyei Önkormányzat
Képviseli: dr. Puskás Imre
a megyei közgyűlés elnöke
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1. számú záradék
Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……/2008. (VI.6.) Kgy.
határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2008. június …
Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
2. számú záradék
Jelen megállapodást Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 95/2008. (V.
28.) számú határozatával jóváhagyta.
Tamási, 2008. június ….
Dr. Schutzbach Ferenc
c. főjegyző

4. számú melléklet

KIMUTATÁS A FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMÁRÓL

Határozatlan időre foglalkoztatott közalkalmazottak
Pedagógus
Ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatott
Ebből: részmunkaidőben foglalkoztatott
Egyéb munkakörben foglalkoztatott
Ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatott
Ebből: részmunkaidőben foglalkoztatott
Összes határozatlan időre foglalkoztatott
Ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatott
Ebből: részmunkaidőben foglalkoztatott
Az összes foglalkoztatottból tartósan távollevő
Határozott időre foglalkoztatott
Pedagógus
Ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatott
Ebből: részmunkaidőben foglalkoztatott
Egyéb munkakörben foglalkoztatott
Ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatott
Ebből: részmunkaidőben foglalkoztatott
Összes határozott időre foglalkoztatott
Ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatott
Ebből: részmunkaidőben foglalkoztatott
Összes teljes munkaidőben foglalkoztatott
Összes részmunkaidőben foglalkoztatott
Összes foglalkoztatott
Ebből :összes pedagógus
Ebből: összes egyéb foglalkoztatott
Engedélyezett létszám

Jókai Mór
Szakképző
Iskola

Jókai Mór
Szakképző
Iskola

Perczel Mór
Közgazdasági
Szakközépiskola

Perczel Mór
Közgazdasági
Szakközépiskola

Állományi
létszám

Átlaglétszám

Állományi
létszám

Átlaglétszám

fő

fő

fő

fő

38,0
38,0

38,0
38,0

7,0
7,0

Bezerédj István
Kereskedelmi és
Közgazdasgi
Szakközépiskola
Állományi
létszám
fő

Bezerédj István
Vályi Péter
Kereskedelmi és Szakképző Iskola
Közgazdasgi
és Kollégium
Szakközépiskola
Átlaglétszám
Állományi
létszám
fő

fő

Vályi Péter
Szakképző
Iskola és
Kollégium
Átlaglétszám

fő

Összesen

Állományi Átlaglétszám
létszám
fő

7,0
7,0

33,0
30,0
3,0
15,0
15,0

32,3
30,0
2,3
15,0
15,0

58,0
56,0
2,0
5,0
5,0

57,0
56,0
1,0
5,0
5,0

62,0
59,0
3,0
26,0
26,0

60,5
59,0
1,5
26,0
26,0

45,0
45,0
0,0
2,0

45,0
45,0
0,0
2,0

48,0
45,0
3,0
4,0

47,3
45,0
2,3
4,0

63,0
61,0
2,0
3,0

62,0
61,0
1,0
3,0

88,0
85,0
3,0
4,0

86,5
85,0
1,5
4,0

6,0
4,0
2,0
0,0

4,8
4,0
0,8
0,0

8,0
6,0
2,0
1,0
1,0

6,6
6,0
0,6
1,0
1,0

4,0
4,0

4,0
4,0

0,0

0,0

6,0
4,0
2,0
49,0
2,0
51,0

4,8
4,0
0,8
47,0
0,8
47,8
40,8
7,0
44,0

9,0
7,0
2,0
52,0
5,0
57,0

7,6
7,0
0,6
48,0
2,9
50,9
34,9
16,0
55,0

4,0
4,0
0,0
65,0
2,0
67,0

4,0
4,0
0,0
62,0
1,0
63,0
58,0
5,0
71,0

17,0
12,0
5,0
7,0
6,0
1,0
24,0
18,0
6,0
103,0
9,0
112,0

14,6
12,0
2,6
6,5
6,0
0,5
21,1
18,0
3,1
99,0
4,6
103,6
71,1
32,5
110,0

Összesen

fő

191,0
183,0
8,0
53,0
53,0
0,0
244,0
236,0
8,0
13,0

187,8
183,0
4,8
53,0
53,0
0,0
240,8
236,0
4,8
13,0

35,0
26,0
9,0
8,0
7,0
1,0
43,0
33,0
10,0
269,0
18,0
287,0

30,0
26,0
4,0
7,5
7,0
0,5
37,5
33,0
4,5
256,0
9,3
265,3
204,8
60,5
280,0

5. számú melléklet

KIMUTATÁS A KIDÁSOK VÁRHATÓ ALAKULÁSÁRÓL

MEGNEVEZÉS

Éves kiadás (egyszeri 13. havi nélkül)
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Ellátottak juttatása
Felhalmozási kiadás
Tervezett tartalék
Kiadás összesen
Működési bevétel
Ebből: int.ellátási díj
Támogatásértékű műk. bevétel
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
Intézmény bevétele összessen:
Fenntartó által biztosított támogatás
SZÁMÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (6 hónapra)
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Ellátottak juttatása
Felhalmozási kiadás
Tervezett tartalék
Kiadás összesen
Működési bevétel
Ebből: int.ellátási díj
Támogatásértékű műk. bevétel
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
Intézmény bevétele összessen:
Fenntartó által biztosított támogatás
Számított normatív támogatás
Számított szja bevétel
Várható támogatás együtt
Önkormányzat kiegészítő támogatása
Várható többlettámogatások
ÁFA megtérítése

Jókai Mór
Szakképző
Iskola

Adatok E Ft-ban
Vályi Péter
Bezerédj
Perczel Mór
Szakképző
István
Közgazdaság
Kereskedelmi Iskola és
i
Kollégium
és
Szakközépisk

105 840
33 834
9 573

124 894
39 831
24 891

21 195
170 442

Létszámfejlesztés
kihatása
(5 havi)

Összesen

187 150
58 016
24 633
3 076

261 860
79 273
102 850
9 500
5 980

679 744
210 954
161 947
12 576
5 980
25 859
1 097 060

4 664
194 280

272 875

459 463

2 500
540

10 244
5 529

3 528
3 026

61 676
8 000
14 494
5 000

21 195
23 695

4 664
14 908

3 528

81 170

77 948
17 095
14 494
5 000
25 859
123 301

146 747

179 372

269 347

378 293

973 759

53 193
16 917
4 787

62 663
19 916
12 446

95 399
29 008
12 317
3 076

131 524
39 637
57 525
9 500

14 825
4 832

74 897

95 025

139 800

238 186

19 657

1 250
270

5 122
2 765

1 764
1 513

40 838
4 000
7 247

1 250

5 122

1 764

48 085

73 647

89 903

138 036

190 101

357 604
110 310
87 075
12 576
0
0
567 565
48 974
8 548
7 247
0
0
56 221

19 657

511 344
403 976
46 440
450 416
60 928

6. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alábbi megnevezett
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg:
A költségvetési szerv neve:
Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és
Kollégiuma ( Térségi Integrált Szakképző Központ)
Az intézmény a rövidebb Szent László Szakképző Iskola név
használatára is jogosult.
Székhelye:
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
Tagintézmények:
1. Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény
7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 8-10.
2. Vendéglátó Szakképző Tagintézmény
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.
3. Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény
7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.
4. Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény
7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51-53.
5. Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.
6. Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény
7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.
7. Általános Iskolai Tagintézmény
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
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Telephelyek:
Vízitelep, 7133 Fadd-Dombori, Dunasor 16.
„B” épület: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 48.
Kollégium: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51.
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Rákóczi u. 31. (557/1 hrsz.ú),
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Perczel u. 133. (2026/3 hrsz.ú),
Raktár: 7150 Bonyhád Perczel u. 133. 2026/7 hrsz.ú ingatlan
Tanműhely: 7090 Tamási, Rákóczi u. 21.
Tanműhely: 7090 Tamási-Fornád, 0372/1 hrsz.
Tankert, állattartó telep:
- Erdőrész Tamási 1465/1. és 1467 hrsz.
- Szarkahegy Tamási 3318 hrsz.
Tanszálló, tankonyha, tanétterem, 7090 Tamási, Szabadság u. 9
Garay tankonyha, 7100 Szekszárd Garay udvar 1.
Garay Étterem, 7100 Szekszárd, Garay tér 1-7.
Alapító szerv megnevezése:
Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.
Felügyeleti szerv megnevezése, székhelye:
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Működési (ellátási) területe:
Tolna megye (de más megyéből is felvehetők tanulók)
Gazdálkodás megszervezésének módja:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Az intézmény szervezeti egységeként működő Belső Ellenőrzési Iroda ellátja a Tolna
Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási és művelődési intézmények belső
ellenőrzési feladatait.
Az intézmény önálló jogi személy.
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra) az alapító
szerv bízza meg.
Az intézmény típusa:

többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény,
általános iskola (5-8. évfolyam)
gimnázium
szakközépiskola
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szakiskola
kollégium
felnőttoktatási intézmény
nyelvi előkészítő évfolyam
felzárkóztató oktatás
differenciált képesség fejlesztés
hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség
kibontakoztató felkészítése
sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, kollégiumi
ellátása (szállásnyújtás)
- a fogyatékosság típusa:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra
visszavezethető
tartós
és
súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd
Évfolyamok száma:
Általános iskola :
Gimnázium:
Szakközépiskola:
Szakiskola:

5-8. évfolyam
9-12. évfolyam
9-13. évfolyam
9-10. évfolyam az 1993. évi LXXIX. törvény
szerint
Szakképzés ( 16. év után) :
1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam
1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam
Szakképzés ( érettségi után): 1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam az 1993. évi
LXXVI. törvény szerint, az OKJ-ben meghatározott képzési idővel.
Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi szakmacsoportokban
-

egészségügy,
szociális szolgáltatás,
művészet
közgazdaság
ügyvitel
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
gépészet
elektrotechnika-elektronika,
informatika,
építészet,
könnyűipar,
faipar,
közlekedés,
vendéglátás-idegenforgalom,
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-

nyomdaipar,
mezőgazdaság
környezetvédelem-vízgazdálkodás
egyéb szolgáltatások.

Felvehető maximális létszám
Nappali tagozat:
Esti-, levelező tagozat:
Kollégium:

5870 fő
300 fő
580 fő

Székhely:
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola :
- Szakiskola:
Kollégium:

900 fő
600 fő
200 fő

Tagintézmények:
1. Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola :
450 fő
- Szakiskola:
60 fő
Esti-, levelező tagozat:
100 fő
Kollégium:
170 fő
2. Vendéglátó Szakképző Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola :
- Szakiskola:

400 fő
350 fő

3. Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola :
600 fő
- Szakiskola:
300 fő
Esti-, levelező tagozat:
120 fő
4. Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola :
- Szakiskola:
5. Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Gimnázium:
- Szakközépiskola:
Esti-, levelező tagozat:
Kollégium:
(7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.)

250 fő
350 fő

100 fő
400 fő
80 fő
80 fő
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6. Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
- Szakiskola:
Kollégium:
- 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.
- 7090 Tamási, Szabadság u. 9.
7. Általános Iskolai Tagintézmény
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
Nappali tagozat:
- Általános iskola:

350 fő
700 fő
60 fő
70 fő

60 fő

A feladatellátást szolgáló vagyon:
A mindenkori ingatlankataszter, illetve vagyonleltár szerint.
- 1937 hrsz.-ú iskola, kollégium, Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
- 4443 hrsz.-ú iskola kollégium, Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10.
- 4000/2 hrsz.-ú iskola, kollégium, Szekszárd, Hunyadi u. 7.
- 4039/12 hrsz.-ú Iskola, Szekszárd Keselyüsi u. 22.
- 1829/5/A/19 hrsz.-ú Garay tankonyha, Szekszárd Garay udvar 1.
- 1829/6/A/5 hrsz.-ú Garay Étterem, Szekszárd, Garay tér 1-7.
- 3402 hrsz.-ú ingatlan, faddi csónaktároló Tolna Megyei Önkormányzat
által biztosított használati joga,
- Szekszárd 1803 hrsz.-ú (Szent László u. 8-12.) ingatlanon Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzat által biztosított használati jog
- Bonyhád 77 hrsz.-ú (Bonyhád, Széchenyi tér 18. sz. alatti) ingatlanon, a
Bonyhád 2344 hrsz.-ú ingatlanon (Bonyhád, Perczel Mór u. 51. sz.), a
Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott 2095 m2
alapterűletű felépítmény kivételével , Bonyhád 1737 hrsz.ú ingatlanon (
Bonyhád, Perczel Mór u. 44.) a Megállapodás mellékletében megjelölt
felépítményre, a Bonyhád 2026/3 hrsz.ú és a 2026/7 hrsz.-ú (Bonyhád,
Perczel Mór u. 133.), az 557/1. hrsz.-ú (Bonyhád, Rákóczi u.
31.)ingatlanon, a Bonyhád 1925. hrsz.ú (Bonyhád, Perczel u. 48.)
ingatlanon Bonyhád Város Önkormányzata által biztosított használati jog;
- Tamási 86/1 és 86/5 hrsz.-ú ingatlanon ( Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.,) a
Tamási 1265 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Rákóczi u. 21.), a Tamási 862
hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Szabadság u. 9.), a Tamási 0372/1 hrsz.-ú
ingatlanon (Tamási-Fornádpuszta) valamint Erdőrész Tamási 1465/1. és
1467 hrsz.-ú és a Szarkahegy Tamási 3318 hrsz.-ú ingatlanokon Tamási
Város Önkormányzata által biztosított használati jog.
A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az alapító szerv vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló
mindenkori rendelet szerint.
Ellátandó alaptevékenysége:
Szakmai középfokú oktatás
Szakágazati besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás
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Alaptevékenysége keretében végezhető feladatai:
801214
802144
802177
802188
802199
802214
802225
802236
802241
802252
802263
803416
804017
804028
804039
805113
551315
551326
551337
551414
552323
552334
552411
751922
751950
751952
751953
751958
923215
924014
924036
926018

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai nevelése, oktatása
Szakközépiskolai felnőtt oktatás
Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
nevelése, oktatása
Szakiskolai felnőttoktatás
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai
oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű
Felnőttoktatás
Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók számára
Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
Üdültetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Közoktatási intézményekben végzett vállalkozási tevékenységek
A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő
tevékenységek
Múzeumi tevékenység
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
Diáksport
Máshova nem sorolt kulturális tevékenység

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá:
-

a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról)
a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről
a középiskolai pedagógusok érettségire történő felkészítéséről
szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról
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A költségvetési szerv által ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
1. A Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményben (7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.)
és a székhelyen (Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.) akkreditált „Felnőttképzési
Központ” működik, melynek keretében végezhető feladat:
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 Máshova nem sorolt (M.n.s.) egyéb oktatás
2. a Szekszárd, Garay tér 1-7. alatti épületben lévő Garay Étterem üzemeltetése,
ennek keretében:
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvényi étkeztetés
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységből származó bevétele – a
költségvetési támogatást is magába foglaló – összbevétel egyharmada – 33%-alehet.
Szekszárd, 2008. június …..

Dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Z á r a d é k:
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. június 6-i
ülésén a …/2008. (……….) Kgy. határozatával elfogadta.
Szekszárd, 2008. június ….
Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

