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Szám: 2-1/2009. 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
 
 
KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. március 27-i soron kívüli 

üléséről.  
 
 
AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1. 
 
 
AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra 
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: 
dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, dr. Hadházy Árpád, dr. Harangozó Tamás, Horváth 
István, Horváth Zsolt, Kalányos János, Kalocsa Jenő, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, 
Kishonti János, Knopf Attila, Kollár László, Koltai Tamás, Kovács István, Kristóf Károly, 
Molnár József, Néber Tibor, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, dr. Puskás Imre, dr. Say István, 
Schranz Istvánné, dr. Széchenyi Attila, Széles András, Takács Zoltán, Tar Csaba, Várkonyi 
Zoltán, dr. Vöröss Endréné 
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: 
Bakó Béla, Bordács József, Csike György, Deák Sándor, Pogátsa Alajos, Právics József, 
dr. Sümegi Zoltán, Szabó Loránd, Szebényi Géza, Tóth Gyula 
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: 
Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Radochay Imre 
 
 
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: 
Tóth Ferenc Tolna megyei országgyűlési képviselő 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: 
Bacsmai László, plébános; Fülöpné Szűcs Mária, az ÉT szakszervezeti oldalának elnöke; 
Antus Antal, GAMESZ vezető; Keserűné Simonovics Aranka, a Berkes János Általános 
Iskola Igazgatója; Kereszt Józsefné, a Göllesz Viktor Általános Iskola Igazgatója; Rajkóné 
Kiss Ágnes, a Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója, valamint dr. Say István, az Általános 
Művelődési Központ Igazgatója. 
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:  
Az Alisca Rádió, a Pixel TV, valamint a Megyei Napló 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 napirendekkel kapcsolatban módosító 
javaslatom nincs. Van-e valakinek módosító javaslata, vagy további új napirendi pont 
felvételére vonatkozó javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, 
szíveskedjenek szavazni a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadásáról! Kérem, most 
szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
 
A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom.  
 
 
NAPIREND 
 
1. Javaslat a Szekszárd 1876/1 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átadására  

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
2. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására, a 

Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete beolvadása 
miatt történő megszüntetésére és megszüntető okiratának kiadására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó egyes 

költségvetési szervek alapító okiratának módosítására, a 2008. évi CV. törvény 
előírásain alapuló besorolásra 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
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4. Javaslat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrehozására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat az Általános Művelődési Központ átalakítására 

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 

6. Javaslat bírósági ülnöki megbízatás megszüntetésére 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat a bölcskei szociális otthon akadálymentesítését célzó pályázaton való 
részvételre 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
A napirendi pontok tárgyalása következik. 
 
 
1. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Szekszárd 1876/1 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átadására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm Bacsmai László Plébános Urat. Az elmúlt 
Közgyűlésen módosításra került a vagyonrendelet, ami lehetővé tette ezen napirendi pont 
megtárgyalását a mai ülésen. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. 
Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságét.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztés elfogadását egyhangúlag 
támogatja.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi 
elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Végül a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság  szintén egyhangúlag támogatja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. 
Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta.  
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A Tolna Megyei Közgyűlés 22/2009. (III. 27.) közgyűlési határozata 
a Szekszárd 1876/1 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 

Tolna Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 
Szekszárd, belterület 1876/1 hrsz.-ú, 131 m2 nagyságú „kápolna” 
megnevezésű műemlék ingatlan tulajdonjoga a Szekszárdi Római 
Katolikus Egyházközségnek térítésmentesen átadásra kerüljön. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdon 

átruházással összefüggő, jelen határozat mellékletét képező 
Megállapodásban foglaltakat jóváhagyja, felhatalmazza Elnökét az 
aláírására.  

 
3. A Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a tulajdon 

átruházással összefüggő változás átvezetését - a vagyonrendelet 
módosításával, valamint a számviteli nyilvántartásokban történő 
feljegyzéssel - biztosítsa. 

 
Felelős: a 2. pont tekintetében Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, 

a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
Határidő: a 2. pont tekintetében azonnal,  

a 3. pont tekintetében a soron következő Közgyűlés 
időpontja 

 
(A Megállapodás a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 
 
dr. Puskás Imre: 
A Megállapodás aláírását követően megtörténik a Szent János és Pál Kápolna tulajdonba 
adása a Szekszárdi Római Katolikus Egyházközösség részére. Remélem, hogy az eredeti 
célnak megfelelően tudják felújítani a Kápolnát. Természetesen, ha ebben segítséget 
tudunk nyújtani, akkor azt meg fogjuk tenni. Mindehhez sok sikert kívánok a Közgyűlés 
nevében! Köszönöm Plébános Úr részvételét az ülésen! 
 
 
2. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására, a Tolna 
Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete beolvadása miatt történő 
megszüntetésére és megszüntető okiratának kiadására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. 
Először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét.  
 
dr. Say István: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és azt egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.  
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dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is egyhangúlag támogatja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs. Megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek jelezni 
hozzászólási szándékukat. Van-e hozzászólási szándék? Amennyiben nincs, úgy lezárom a 
vitát, és a határozati javaslatról szavazunk. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta.  

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 23/2009. (III. 27.) közgyűlési határozata 
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 
módosításáról, a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és 
Műszaki Ellátó Szervezete beolvadás miatti megszüntetéséről és 
megszüntető okiratának kiadásáról: 
 
I.  
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetét a 
költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a 
továbbiakban: Kszj. tv.) 11. §-ában foglaltaknak megfelelően 
átalakítja. A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki 
Ellátó Szervezete beolvad a Tolna Megyei Önkormányzat 
Hivatalába. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetét 
beolvadás miatt 2009. június 30. napjával megszünteti. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító és 

irányító szerv a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és 
Műszaki Ellátó Szervezetét a Kszj. tv. 12. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján azért szünteti meg, mert az eddig részben önállóan 
működő költségvetési szerv feladatköre a munkahelyi 
vendéglátás, konyha működtetésének 2008. november 1-jei 
átadásával nagymértékben csökkent, feladatai a Tolna Megyei 
Önkormányzat, illetve szervei technikai feladatai ellátására 
korlátozódott. A beolvadással egységes irányítás alá kerülnek az 
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önkormányzat működését segítő szervezeti egységek, 
megszüntethetőek a pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátásában 
jelenleg meglévő párhuzamosságok, a feladatellátás szakmai és 
gazdálkodási szempontból is más szervezeti formában 
hatékonyabban látható el. 

 
4. A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei 

Önkormányzati Hivatal, a Kszj. tv. 11. § (2) bekezdése 
értelmében. 

 
5. A megszűnő költségvetési szerv feladatait 2009. július 1-jétől a 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el, a feladatok 
beépülnek a Hivatal szervezetébe. 

 
6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Antus Antal 

intézményvezető magasabb vezetői megbízását 2009. június 30. 
napjával visszavonja. 

 
7. A megszűnő költségvetési szervnél foglalkoztatott 11 fő 

közalkalmazott továbbfoglalkoztatását a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal vállalja. A közalkalmazottak 
közalkalmazotti jogviszonya 2009. június 30. napján megszűnik. A 
közalkalmazottak tájékoztatására, jogviszonyának megszűnésére, 
továbbfoglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § és 25/B. §-ában foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 
8. A megszűnő költségvetési szerv minden joga és kötelezettsége a 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal jogává és kötelezettségévé 
válik. 
A megszűnő költségvetési szerv használatában lévő ingó és 
ingatlan vagyont, követeléseket, kötelezettségeket és 
pénzkészletet 2009. június 30-i fordulónappal készített átadó-
átvételi leltár alapján át kell adni a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatalnak. 

 
9. A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó 

Szervezete bankszámláját 2009. június 30. napjával meg kell 
szüntetni, a bankszámlán lévő pénzkészletet a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal, mint jogutód bankszámlájára kell átutalni. 

 
10. A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó 

Szervezete megszűnés időpontjáig teljesített bevételei és kiadási 
figyelembevételével megállapított módosított előirányzata és a 
2009. évre jóváhagyott kiadási előirányzata különbözete – a 
beszámoló elkészítését követően – a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal 2009. évi költségvetési előirányzatait 
növeli.  

 
11. A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig 

lehet kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. december 31. 
napjáig terjedő időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, 
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juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa 
működtetett ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével, 
karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások 
teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok 
esetében.  

 
12. A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a megszűnés napjára 

vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, egyéb 
jogszabályok szerinti dokumentumok elkészítésére köteles.  

 
13. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és 

Műszaki Ellátó szervezete megszüntetéséről a határozat 1. számú 
mellékletét képező megszüntető okiratot, az abban foglalt 
tartalommal, 2009. június 30. hatállyal jóváhagyja. 

 
14. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a költségvetési szerv 

megszüntetésének törzskönyvi nyilvántartásokon történő 
átvezetéséről a hatályos jogszabályi előírások szerint 
gondoskodjon. 

 
II. 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzati Hivatalt, a költségvetési szervek jogállásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a törvény 15. és 18. §-aiban foglaltak alapján 
tevékenységének jellege alapján közhatalmi költségvetési 
szervnek, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetét 2009. 
június 30. napjával megszünteti, 2009. július 1. napjával 
beolvasztja a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalba.  

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a megszűnő Tolna Megyei 

Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete jogutódja. 
A jogutódlás a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében is 
fennáll.  

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. július 1-jétől ellátja a 

megszűnő Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki 
Ellátó Szervezete feladatait. A feladatok beépülnek a Hivatal 
szervezetébe. 

 
5. A megszűnő költségvetési szerv használatában lévő ingó és 

ingatlan vagyont, követeléseket, kötelezettségeket és 
pénzkészletet 2009. június 30-i fordulónappal készített átadó-
átvételi leltár alapján át kell vennie a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatalnak. 

 
6. A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a megszűnés napjára 

vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, egyéb 
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jogszabályok szerinti dokumentumok elkészítésére köteles. 
 
7. A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó 

Szervezetben jelenleg foglalkoztatott közalkalmazottak 
közalkalmazotti jogviszonya 2009. június 30. napján megszűnik. A 
közalkalmazottak továbbfoglalkoztatását 2009. július 1-jétől a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalja. 

 
8. A közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásával, tájékoztatásával 

kapcsolatos eljárásokban a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § és 25/B. §-aiban foglaltakat kell 
alkalmazni. 

 
9. A továbbfoglalkoztatáshoz hozzájáruló közalkalmazottakkal a 

megyei főjegyző, mint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója határozatlan időtartamra 
szóló munkaszerződést köt. A továbbfoglalkoztatáshoz 
hozzájáruló, illetve esetlegesen azt nem vállaló foglalkoztatottakat 
az átszervezés következtében hátrány nem érheti. 

 
10. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzati Hivatal beolvadást követő egységes alapító 
okiratát 2009. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzati 

Hivatal 
2. A költségvetési szerv székhelye: 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat (ok)): 

A Tolna Megyei Közgyűlés 80/2000. (X. 25.) Kgy. határozata, 
2000. október 21-i hatállyal. 

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

6. Alaptevékenysége: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége (szakágazat) 
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 
751164 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége 
751175 Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos 
feladatok 
751186 Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos 
feladatok 
751757 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi 
társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
751922 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 
751966 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 
társulások feladataira nem tervezhető elszámolása 
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551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtása 
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtása sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók számára 
551414 Üdültetés 
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése 
801214 Általános iskolai, nappali rendszerű nevelés, 
oktatás 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, 
általános iskolai nevelése, oktatása 
802144 Nappali rendszerű, gimnáziumi nevelés, oktatás 
802177 Nappali rendszerű, szakközépiskolai nevelés, 
oktatás 
802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére 
felkészítő iskolai oktatás 
802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, 
szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 
805212 Pedagógiai szakszolgálat 
805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
851121 Aktív fekvőbeteg ellátás 
853136 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
853147 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás 
853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő 
ellátás 
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi 
ellátás 
921617 Színházi tevékenység 
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 
923215 Múzeumi tevékenység 
923314 Levéltári tevékenység 

7. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak 
felső határa a szerv kiadásaiban: 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kisegítő és vállalkozási 
tevékenységet nem folytat 

8. Illetékessége (működési köre): 
Tolna megye 

9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, 
Szent István tér 11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 
Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, 
székhelye: 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, 
Szent István tér 11-13. 

11. Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységek jellege alapján:  

Közhatalmi költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: - 

b) Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
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12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 
megbízási, választási rendje: 
A megyei önkormányzati hivatal, mint gazdasági szervezet 
vezetője a megyei közgyűlés elnöke, mint közhatalmi 
költségvetési szerv (mint igazgatási apparátus) vezetője pedig 
a megyei főjegyző. 
A megyei közgyűlés elnökét, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. 74. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, – saját tagjai sorából- titkos szavazás útján 
választja a Közgyűlés megbízatásának időtartamára, illetve a 
Közgyűlés elnökének megbízatása az új közgyűlési elnök 
megválasztásáig tart. 
A megyei Közgyűlés a megyei főjegyzőt, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (4) 
bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, 
határozatlan időre nevezi ki a jogszabályban rögzített 
pályázati eljárás és a szükséges képesítési követelmények 
figyelembe vételével. 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 

14. Egyéb rendelkezések: 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az 1990. évi LXV. 
törvényben foglaltaknak megfelelően 1990. szeptember 30. 
napján jött létre, határozatlan időre. A Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, 
átalakításához, átszervezéséhez jogszabályi rendelkezés, 
vagy az alapító döntése szükséges, míg megszüntetését 
jogszabály mondhatja ki. 
A Tolna Megyei Önkormányzat rendelete alapján az alapító 
okiratban rögzített közszolgáltatási feladatokat is elláthat. 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal megállapodás alapján 
ellátja a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a 
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. 
A Tolna Megyei Önkormányzat a 2009. június 30. napján 
megszűnő Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és 
Műszaki Szervezet jogutódja. 

 
11. A Közgyűlés a Tolna Megyei önkormányzat Alapító okiratát 

egységes szerkezetben a határozat 2. számú melléklete szerint 
jóváhagyja. 

 
12. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a módosított alapító okiratot 

2009. július 1-jei hatállyal bocsássa ki. 
 
13. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a törzskönyvi nyilvántartással 

kapcsolatos bejelentési kötelezettségnek tegyen eleget. 
 
 



  

11

Felelős: a I. 1.-3., 6., 10., 13., 14. pont esetében dr. Puskás Imre a 
Közgyűlés elnöke, 
a I. 4.,.5., 8., 9., 12., pont esetében dr. Bartos Georgina 
megyei főjegyző, 
a I. 11. pont esetében Antus Antal igazgató 
a I. 7. pont esetében dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és 
Antus Antal igazgató. 
a II. 1., 2., 10., 11., 12., 13. pont esetében dr. Puskás Imre, a 
Közgyűlés elnöke, 
a II. 3-9. pontok esetében dr Bartos Georgina megyei 
főjegyző. 

Határidő: a I. 1-3.,6-7., 9., 11. pont esetében 2009. június 30. 
a I. 4., 5. és 8. pont esetében folyamatos, 
a I. 5. és 13.,14. pont esetében 2009. április 5. 
a I. 10. pont esetében 2009. december 31. 
a I. 12. pont esetében 2009. szeptember 1. 
a II. 1. pont esetében 2009. június 1., 
a II. 2., 7., 9. pont esetében 2009. július 1. 
a 3. és 4. pont esetében folyamatos, 
a II. 5. pont esetében a pénzkészlet átutalására 2009. 
június 30, míg a leltár elkészítésére 2009. szeptember 1. 
a II. 6. pont esetében 2009. szeptember 1. 
a II. 8. pont esetében 2009. június 1. 
a II. 10., 11., 12., 13. pont esetében 2009. április 5. 

 
(A Megszüntető Okirat a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét, a Tolna Megyei 
Önkormányzat alapító okirata egységes szerkezetben a jegyzőkönyv 3. számú 
mellékletét képezi.) 
 
 
3. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó egyes 
költségvetési szervek alapító okiratának módosítására, a 2008. évi CV. törvény előírásain 
alapuló besorolásra 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. 
Először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét.  
 
dr. Say István: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.  
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dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés 
Közgyűlés általi elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs. Megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek jelezni 
hozzászólási szándékukat. Van-e hozzászólási szándék? Amennyiben nincs, úgy lezárom a 
vitát, és a határozati javaslatról szavazunk. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 24/2009. (III. 27.) közgyűlési határozata 
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó 
egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról, a 
2008. évi CV. törvény előírásain alapuló besorolásáról: 
 
I. 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Berkes János Általános Iskoláját, Készségfejlesztő 
és Speciális Szakiskoláját, a költségvetési szervek jogállásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §-aiban foglaltak 
alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján 
közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A közszolgáltató 
költségvetési szerv fajtája közintézmény. A Közgyűlés a 
költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja 
be. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskolája, 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Kollégiuma irányító 
szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Székhelye: 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 
Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal felruházott 
irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 
székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskolája, 

Készségfejlesztő és Speciális Szakiskolája jogszabályban 
meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás. 

 
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati besorolása 

nem változik. 
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5. Az intézmény kiegészítő tevékenységei az alábbiak: 
„751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként, 
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő 
tevékenységek”  

 
6. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 
7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, 

választási rendje kiegészül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) 
Kormányrendeletre történő hivatkozással. 

 
8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 

jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény.  

 
9. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Berkes János Általános Iskolája, Készségfejlesztő 
és Speciális Szakiskolája alapító okiratát a határozat 1. számú 
melléklete szerint módosítja, illetve jóváhagyja. 

 
II. 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskoláját, Speciális 
Szakiskoláját és Kollégiumát a költségvetési szervek jogállásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §-aiban foglaltak 
alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján 
közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A közszolgáltató 
költségvetési szerv fajtája közintézmény. A Közgyűlés a 
költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja 
be. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskolája, 

Speciális Szakiskolája és Kollégiuma irányító szerve a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Székhelye: 7100 Szekszárd, 
Szent István tér 11-13., valamint a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István 
tér 11-13., az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, 
Szent István tér 11-13. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskolája, 

Speciális Szakiskolája és Kollégiuma jogszabályban 
meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás. 

 
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége kiegészül a „801214 

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás” 
szakfeladattal, szakágazati besorolása, alaptevékenysége 
egyebekben nem változik.  
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5. Az intézmény kiegészítő tevékenységei az alábbiak: 
„751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként, 
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő 
tevékenységek”  

 
6. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 
7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, 

választási rendje kiegészül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) 
Kormányrendeletre történő hivatkozással. 

 
8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai vonatkozó foglalkoztatási 

jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény.  

 
9. Az alapító okiratban a tagozat feltüntetésre kerül: „Nappali 

tagozat”. 
 
10. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskolája, Speciális 
Szakiskolája és Kollégiuma alapító okiratát a határozat 2. számú 
melléklete szerint módosítja, illetve jóváhagyja. 

 
III. 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatát a költségvetési 
szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §-
aiban foglaltak alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege 
alapján közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A 
közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézmény. A 
Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt 
funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervnek sorolja be. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata 

irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 
Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., valamint a 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal 
felruházott irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata 

jogszabályban meghatározott közfeladata: Oktatási kiegészítő 
tevékenység. 

 
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati besorolása, 

alaptevékenysége nem változik, az intézmény kiegészítő, kisegítő 
és vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
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5. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, 
választási rendje kiegészül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) 
Kormányrendeletre történő hivatkozással. 

 
6. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai vonatkozó foglalkoztatási 

jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény.  

 
7. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata alapító okiratát a 
határozat 3. számú melléklete szerint módosítja, illetve 
jóváhagyja. 

 
IV. 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Speciális Óvodáját a költségvetési szervek 
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §-
aiban foglaltak alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege 
alapján közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A 
közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézmény. A 
Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt 
funkciói szerint önállóan működő költségvetési szervnek sorolja 
be. A költségvetési szerv előirányzatai felett teljes jogkörrel 
rendelkezik. Az önállóan működő költségvetési szerv 
meghatározott szellemi és fizikai (technikai) támogató 
tevékenységeit (ezen belül különösen: pénzügyi-gazdasági 
feladatait) a Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai 
Szakszolgálata látja el.  

 
2. A költségvetési szerv előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkezik. 
 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája irányító szerve 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Székhelye: 7100 
Szekszárd, Szent István tér 11-13., valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 
Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal felruházott 
irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 
székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája jogszabályban 

meghatározott közfeladata: Óvodai nevelés. 
 
5. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati besorolása, 

alaptevékenysége nem változik, az intézmény kiegészítő, kisegítő 
és vállalkozási tevékenységet nem folytat.  

 
6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, 

választási rendje kiegészül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) 
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Kormányrendeletre történő hivatkozással. 
 
7. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai vonatkozó foglalkoztatási 

jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény.  

 
8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Speciális Óvodája alapító okiratát a határozat 4. 
számú melléklete szerint módosítja, illetve jóváhagyja. 

 
V. 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Általános Művelődési Központját a költségvetési 
szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §-
aiban foglaltak alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege 
alapján közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A 
közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézmény. A 
Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt 
funkciói szerint önállóan működő költségvetési szervnek sorolja 
be. Az önállóan működő költségvetési szerv meghatározott 
szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit (ezen belül 
különösen: pénzügyi-gazdasági feladatait) a Tolna Megyei 
Önkormányzat Wosinsky Mór Múzeuma látja el.  

 
2. A költségvetési szerv előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkezik. 
 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési 

Központjának irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése, Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., 
valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 
székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói 
jogokkal felruházott irányító szerve, a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja 

jogszabályban meghatározott közfeladata: Közösségi-művelődési 
tevékenység. 

 
5. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati besorolása, 

alaptevékenysége nem változik, az intézmény kiegészítő, kisegítő 
és vállalkozási tevékenységet nem folytat.  

 
6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, 

választási rendje kiegészül a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvényre történő hivatkozással. 

 
7. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai vonatkozó foglalkoztatási 

jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény.  
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8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Általános Művelődési Központja alapító okiratát a 
határozat 5. számú melléklete szerint módosítja, illetve 
jóváhagyja. 

 
VI. 
1. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozat 1-5. számú 

melléklete szerinti alapító okiratokat 2009. július 1-jei hatállyal 
bocsássa ki. 

 
2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a törzskönyvi 

nyilvántartással kapcsolatos bejelentési kötelezettségnek tegyen 
eleget. 

 
Felelős:   VI. 1. pont esetében dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke, 

A VI. 2. pont esetében dr. Bartos Georgina megyei 
főjegyző. 

Határidő: 2009. május 15. 
 

(A Berkes János Általános Iskola alapító okirata a jegyzőkönyv 4. számú, a Göllesz 
Viktor Általános Iskola alapító okirata a jegyzőkönyv 5. számú, a Pedagógiai 
Szakszolgálat alapító okirata a jegyzőkönyv 6. számú, a Speciális Óvoda alapító 
okirata a jegyzőkönyv 7. számú, az Általános Művelődési Központ alapító okirat pedig 
a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.) 
 
 
4. NAPIRENDI PONT 
Javaslat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrehozására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál az érintett intézmények igazgatóit, valamint 
Fülöpné Szűcs Máriát, az Érdekegyeztető Tanács szakszervezeti oldalának elnökét. Az 
előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először 
a Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontját.  
 
dr. Say István: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság az előterjesztés elfogadását egyhangúlag javasolja a 
Közgyűlésnek.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetése következik.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag javasolja. 
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik.  
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dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság szintén támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm szépen. Kérdések következnek. Megadom a szót Horváth Zsolt Képviselő 
Úrnak.  
 
Horváth Zsolt: 
Köszönöm a szót! Tisztelt Elnök Úr! Három kérdést szeretnék feltenni.  
1. Az elmúlt Közgyűlésen szóba került a dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola kérdése. 

Ebből az előterjesztésből nem derül ki, mi történt a tárgyalásokon, mi lesz a sorsa az 
iskolának. Erre szeretnék választ kapni. 

2. Mivel az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrehozásával egy teljesen 
új intézmény jön létre, így a második kérdésem a határozati javaslat 20. pontjára irányul. 
Ebben a pontban megnevezésre kerül az EGYMI igazgatója, ám nem derül ki az említett 
pontból, hogy az igazgató kinevezése milyen módon történik. Pályáztatás, kinevezés? 

3. A határozati javaslat 17-19. pontjaiban a magasabb vezetői megbízatások visszavonása 
szerepel. Lesz-e joga, lehetősége az új igazgatónak új tagintézményi pályázatok 
kiírására? 

Természetesen elvben és irányában az intézmény átszervezésével egyetértünk, viszont az 
átszervezés módjában lehetne vitatkozni. Köszönöm! 
 
dr. Puskás Imre: 
Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, úgy válaszolok a feltett kérdésekre.  
1. Bizonyára mindenki értesült arról, hogy az a tárgyalássorozat, ami Dombóvár Városa és 

a Tolna Megyei Önkormányzat között zajlott nem járt sikerrel, megegyezés nem 
született. A dombóvári képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kívánja semmilyen 
módon sem a fenntartásába venni a Móra Ferenc Általános Iskolát. Így a Tolna Megyei 
Önkormányzat továbbra is fenntartója marad az iskolának, ami a jövőben is működni fog. 
Az iskola fenntartása mindaddig szükséges, amíg oda gyerekek járnak. Viszont az 
általános iskola beiskolázási lehetőségeit szeptember 1-jétől korlátozni kívánjuk, amiről 
már tájékoztattam Igazgató Urat.  
Tájékoztatni kívánom arról is a Közgyűlést, hogy Krauss Péter Igazgató Úr megkeresett 
azzal a lehetőséggel, miszerint a metodista egyház érdeklődik az intézmény fenntartása 
iránt. Információim szerint áprilisban az egyház döntéshozó testülete állást foglal az 
iskola fenntartásának kérdéséről. Amennyiben fenntartásába kívánja venni az iskolát az 
egyház, akkor erre reagálni tudunk, és esetleg arról dönteni, hogy 2010. szeptember 1-
jétől a metodista egyház legyen a fenntartója. Úgy gondolom, hogy ennek pillanatnyilag 
nincs akadálya. Viszont olyan döntést semmiképpen nem szeretnénk hozni, ami 
csorbítaná az iskolában tanuló gyerekek érdekeit.  

2. A második kérdéssel kapcsolatban azt kívánom elmondani, hogy nem szüntetjük meg az 
érintett intézményeket, és nem hozunk létre új intézményt, hanem a Pedagógiai 
Szakszolgálatba beolvadnak az előterjesztésben szereplő intézmények, nevezetesen a 
Berkes János és a Göllesz Viktor Általános Iskola, valamint a Speciális Óvoda. 
Gyakorlatilag a Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának a jogállása nem változik, az ő 



  

19

igazgatói státusza a korábbi megbízatásának megfelelően történik.   
Megkérem Főjegyző Asszonyt, hogy a tagintézmény vezetőkkel kapcsolatban tájékoztassa 
a Közgyűlést! 
 
dr. Bartos Georgina: 
Tisztelt Közgyűlés! Úgy gondolom, némi zavart okozhat a 2008. évi CV. törvény, amely ezt 
a megoldást „beolvadásnak” nevezi. Ez annyiban különbözik az összeolvadástól, hogy 
összeolvadás esetében valamennyi intézmény megszűnne. Jelen esetben pedig a 
Pedagógiai Szakszolgálatba olvadnak be az előterjesztésben felsorol intézmények. Tehát 
érintetlen marad a magasabb vezetői megbízás, marad az intézmény OM azonosítója, a 
feladatai és a telephelyei viszont kibővülnek.  
A tagintézmény vezetőket pedig a Kjt-ből kifolyólag a megfelelő hatáskörökkel rendelkező 
Igazgató Asszony fogja megbízni vélhetően július 2-ával.  
Az ÁMK esetében sem szűnik meg a mostani igazgató megbízása azért, mert beolvad a 
szakértői bizottság az intézménybe.  
 
dr. Puskás Imre: 
Ismét megadom a szót Horváth Zsolt Képviselő Úrnak.  
 
Horváth Zsolt: 
Az előterjesztésben az szerepel, hogy egy új intézmény jön létre. Úgy tudom, hogy új 
intézményt új OM azonosítóval kell ellátni. Tulajdonképpen mivel beolvadásról van szó, a 
régi OM azonosító megmarad, a magasabb vezetői megbízatások és az eredeti kinevezési 
idők szintén megmaradnak. A kinevezési idők lejárta után él a Közgyűlés azzal a jogával, 
hogy kiírja a pályázatot.  
 
dr. Puskás Imre: 
Igen, így van! Az új intézmény megfogalmazás arra utal, hogy az EGYMI szakmaiságában, 
lehetőségeiben egy új intézmény lesz, jogi értelemben viszont nem. Van-e még kérdés? 
Amennyiben nincs, megnyitom a vitát. Úgy látom, nincs hozzászólási szándék, így 
megkérdezem Fülöpné Szűcs Máriát, az ÉT szakszervezeti oldalának elnökét, kíván-e az 
előterjesztéshez hozzászólni? Igen, megadom a szót! 
 
Fülöpné Szűcs Mária: 
Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Amikor az ÉT megismerkedett az anyaggal, akkor 
komoly szakmai, munkajogi kifogásai voltak. Az Érdekegyeztető Tanács szakszervezeti 
oldalának tagjai nem tudtak meggyőződni arról, hogy feltétlenül indokolt egy Szekszárdról 
irányított, újabb nagy intézmény létrehozása. A sok bizonytalanság miatt nem támogattuk 
az előterjesztés elfogadását. Köszönöm! 
 
dr. Puskás Imre: 
Tekintettel arra, hogy nincs további hozzászólási szándék, lezárom a vitát. Határozathozatal 
következik. Kérem, szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett, a 
határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 25/2009. (III. 27.) közgyűlési határozata 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
létrehozásáról: 
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény (a továbbiakban Kszj. tv.) 10. § (1) és 11. § (2) bekezdés 
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
10. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a 103. § (1) bekezdés c) 
pontjában foglalt hatáskörében eljárva  

 
- a Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános 

Iskoláját, Speciális Szakiskoláját és Kollégiumát (7095 
Iregszemcse, Bartók B. utca 10., törzsszáma: 416340) 

- a Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János Általános 
Iskoláját, Készségfejlesztő Speciális  Szakiskoláját és 
Kollégiumát (7173 Zomba-Paradicsompuszta, törzsszáma: 
416351) 

- a Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodáját (7100 
Szekszárd, Kinizsi u. 1-3., törzsszáma: 663225) 

 
átalakítás miatt, mint irányító szerv, 2009. július 1-jei hatállyal 
megszünteti, az intézményeket beolvasztja a Tolna Megyei 
Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatába. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata neve 

2009. július 1-jével Tolna Megyei Önkormányzat Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye elnevezésre változik. 

 
3. Közgyűlés az így létrejött intézmény, az Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységes alapító 
okiratát az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
4. A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat keretében működő 

Szakértői Bizottság feladatait 6 fővel 2009. július 1-jétől az 
Általános Művelődési Központ látja el. 

 
5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító és 

irányító szerv a Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor 
Általános Iskoláját, Speciális Szakiskoláját és Kollégiumát, a Tolna 
Megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskoláját, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskoláját és Kollégiumát továbbá a 
Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodáját a Kszj. tv. 12. § 
(1) bekezdés d) pontja alapján azért szünteti meg, mert az 
átalakítással a hasonló feladatot ellátó intézmények egységes 
irányítás alá kerülnek, és a feladatellátás szakmai és gazdálkodási 
szempontból is más szervezeti formában hatékonyabban látható 
el. 

 
6. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor 

Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma, a Tolna 
Megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskolája, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Kollégiuma továbbá a 
Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája megszüntetéséről 
a határozat 2-4. számú mellékletét képező megszüntető okiratot, 
az abban foglalt tartalommal 2009. július 1-i hatállyal jóváhagyja. 
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7. A Közgyűlés a megszűnő intézmények által eddig ellátott kötelező 
önkormányzati feladatait 2009. július 2-ától az Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény útján látja el, mely a 
megszűnő költségvetési szervek jogutódja. 

 
8. Az átalakítás a tanulói jogviszonyokat, és a kollégiumi tagsági 

viszonyokat nem érinti. A székhelyintézményben és 
tagintézményeiben továbbra is biztosítani kell az osztályoknak és 
szakképző évfolyamoknak a működés lehetőségét, úgy, hogy az 
sem a tanulóknak, sem a szülőknek aránytalan terhet nem jelent. 

 
9. A megszűnő költségvetési szervek minden joga és kötelezettsége 

a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménye jogává és kötelezettségévé válik. 

 
10. A megszűnő költségvetési szervek használatába adott ingatlanok 

használatát a Közgyűlés az EGYMI számára biztosítja.  
 
11. A megszűnő költségvetési szervek ingó vagyonát a megszűnés 

napjával térítésmentesen, átadás-átvételi leltár alapján, a Tolna 
Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménye számára kell átadni. 

 
12. A megszűnő költségvetési szervek bankszámláját 2009. július 1. 

napjával meg kell szüntetni. 
 
13. A Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskolája, 

Szakiskolája és Kollégiuma, a Tolna Megyei Önkormányzat 
Berkes János Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskolája és Kollégiuma továbbá a Tolna Megyei 
Önkormányzat Speciális Óvodája megszűnés időpontjáig 
teljesített bevételei és kiadásai figyelembevételével megállapított 
módosított előirányzata és a 2009. évre jóváhagyott kiadási 
előirányzata különbözete – a beszámoló elkészítését követően – a 
Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménye 2009. évi költségvetési előirányzatait 
növeli. 

 
14. A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. július 1. napjáig 

lehet kötelezettségeket vállalni, legfeljebb 2009. december 31. 
napjáig terjedő időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, 
juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa 
működtetett ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével, 
karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások 
teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok 
esetében. 

 
15. A megszűnő költségvetési szervek pénzeszközeit (ideértve a 

céljellegű pénzeszközöket is), követelés és kötelezettség 
állományát a jogutód költségvetési szervnek kell átadni. 
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16. A megszűnő költségvetési szervek jogutódja a megszűnés 
napjával az éves beszámoló tartalmának megfelelő tartalmú 
beszámolót köteles készíteni, melyet tételes leltárral kell 
alátámasztani. 

 
17. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Keserűné Simonovics Aranka 

és Pongrácz Zsófia magasabb vezetői megbízása - az 
intézmények megszűnése miatt - 2009. június 30-i hatállyal 
megszűnik. 

 
18. A Közgyűlés Kereszt Józsefné közalkalmazotti jogviszonyát 

kérésére 2009. május 1. napjával a Kjt. 30. § (1) bekezdése d) 
pontja szerint felmentéssel megszünteti. 

 
19. A megszűnő intézményekben a vezetői megbízások az intézmény 

megszűnésének napján külön intézkedés nélkül megszűnnek, 
erről az érintetteket a megszűnő intézmény jelenlegi vezetője 
köteles értesíteni. 

 
20. A Közgyűlés az EGYMI igazgatójának, Rajkóné Kiss Ágnesnek 

pótlékolt alapilletményét 300 E Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 
pedig 50 E Ft-ban állapítja meg. 

 
21. A Közgyűlés az EGYMI engedélyezett álláshelyeinek számát 163 

főben állapítja meg az alábbi bontásban:  
igazgató 1 fő, tagintézmény-vezető 4 fő, tagintézmény-vezető 
helyettes 2 fő, pedagógus 76 fő, gazdasági vezető 1 fő, pénzügyi 
ügyintéző 7 fő, egyéb technikai alkalmazott 72 fő. Az új intézmény 
a megszüntetett 3 oktatási intézmény munkajogi jogutódja. 

 
22.  A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. tv. 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján 
átszervezés miatt 1 fős létszámcsökkentést rendel el. 

 
23. A Göllesz Viktor Általános Iskolában és a Berkes János Általános 

Iskolában a gazdasági szervezet megszűnik, a gazdálkodási 
feladatot az átalakított intézmény (EGYMI) 5 fős gazdasági 
szervezete látja el. A két közoktatási intézményben helyben, 
Zombán 1 fő, Iregszemcsén 2 fő legalább középfokú pénzügyi 
szakképesítésű munkatárs látja el. 

 
24. A megszűnő intézményekben az igazgatói, az igazgató helyettesi 

munkakör megszűnik, a tagintézményekben tagintézmény-vezetői 
és tagintézmény-vezető helyettesi munkakör létesül. 

 
25. A Közgyűlés felkéri elnökét, illetve a megyei főjegyzőt, hogy az 

intézmények megszüntetésével és átszervezésével kapcsolatos 
adminisztratív, illetve átadás-átvételi feladatok végrehajtásáról 
gondoskodjanak. 

 
Felelős: 1-15., 17-18., 20-25. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke, 16. pont tekintetében Rajkóné Kiss Ágnes 
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19. pont esetén a megszűnő intézmények igazgatói, 
25. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 

Határidő: 2009. július 1. 
 
(Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységes alapító okirata a 
jegyzőkönyv 9. számú mellékeletét, a Göllesz Viktor Általános Iskola, a Berkes János 
Általános Iskola, és a Speciális Óvoda megszüntető okiratai a jegyzőkönyv 10-12. 
számú mellékleteit képezik.) 
 
 
5. NAPIRENDI PONT 
Javaslat az Általános Művelődési Központ átalakítására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Gyakorlatilag ez a napirendi pont az előző folytatása. Azzal, hogy létrejön az Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a rehabilitációs szakértői bizottságot az 
intézményből ki kell emelni, és egy másik intézményben kell ezt a feladatot ellátni, ami az 
ÁMK lesz.  
Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, 
először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontját.  
 
dr. Say István: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság az előterjesztés elfogadását egyhangúlag javasolja a 
Közgyűlésnek.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetése következik.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag javasolja a 
Közgyűlésnek.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi 
elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Megadom a szót Horváth Zsolt Képviselő Úrnak.  
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Horváth Zsolt: 
Az előterjesztésben azt olvashatjuk, hogy még nem találták meg a megfelelő helyet a 
szakértői bizottság működésére. Van-e ebben előrelépés? Természetesen támogatjuk a 
bizottság létrehozását, hiszen a közoktatásban egyre több olyan gyermekkel találkozunk, 
akiknek szüksége van arra, hogy a megfelelő szakemberek gondozásába kerüljenek.  
 
dr. Puskás Imre: 
Továbbra is keressük az intézmény helyét. Számunkra fontos, hogy megfeleljen bizonyos 
feltételeknek a szakértői bizottság helye. Többek között a vidékről beérkező gyerekek 
számára az intézmény könnyen megtalálható, elérhető legyen, különösen gondolva azokra, 
akik tömegközlekedéssel érkeznek Szekszárdra. Biztos vagyok abban, hogy a bizottság 
munkájának megkezdéséig a megfelelő helyet megtaláljuk, és nem lesz fennakadás a 
működésében.  
Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Mivel az ÉT ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, így 
megkérdezem Fülöpné Szűcs Máriát, kíván-e hozzászólni?  
 
Fülöpné Szűcs Mária: 
Köszönöm, nem kívánok a napirendhez hozzászólni.  
 
dr. Puskás Imre: 
A képviselők részéről hozzászólási szándékot nem látok, így lezárom a vitát. 
Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 26/2009. (III. 27.) közgyűlési határozata 
az Általános Művelődési Központ átalakításáról: 
 
1. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek 

jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 10. § 
(1) és 11. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint 
a 103. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 
Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központját 
mint irányító szerv 2009. július 1-jei hatállyal átalakítja. 

 
2. Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja 

alapító okirata az alábbiak szerint módosul: „Alaptevékenysége 
kiegészül a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és 
rehabilitációs bizottsági tevékenységgel. 
Telephelye kiegészül: 
- 7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 
- 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 1-3. telephelyekkel”. 

 
3. A Közgyűlés az ÁMK egységes módosított alapító okiratát a 

melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító és 

irányító szerv a Tolna Megyei Önkormányzat Általános 
Művelődési Központját a Kszj. tv. 12. § (1) bekezdés d) pontja 
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alapján azért alakítja át, mert a közoktatásról szóló törvény 33. §. 
(15) bekezdése szerint a tanulási képességet vizsgáló szakértői 
és rehabilitációs tevékenység olyan többcélú közoktatási 
intézményben szervezhető meg, amely nem lát el óvodai, iskolai, 
kollégiumi feladatot. 

 
5. A Közgyűlés a szakértői és rehabilitációs bizottsági feladatok 

tekintetében az ÁMK-t, mint jogutód intézményt kijelöli. 
 

6. A Pedagógiai Szakszolgálatnál szakértői bizottsági feladaton 
foglalkozatott 4 fő közalkalmazott esetében a munkáltató 
személyében bekövetkezett jogutódlás miatt a munkáltató 
személye változik, a jogviszonyuk egyéb tekintetben nem érintett. 

 
7. A Közgyűlés a szakértői bizottság létszámát 6 főben állapítja meg, 

és ezzel együtt az ÁMK létszámát 12 főre módosítja. 
 

8. A Közgyűlés felkéri elnökét, illetve a megyei főjegyzőt, hogy az 
intézmények megszüntetésével és átszervezésével kapcsolatos 
adminisztratív, illetve átadás-átvételi feladatok végrehajtásáról 
gondoskodjanak. 

 
Felelős: 1-8. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés  

elnöke, 
8. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 

Határidő: 2009. július 1. 
 
(Az ÁMK egységes módosított alapító okirata a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét 
képezi.) 
 
 
6. NAPIRENDI PONT 
Javaslat bírósági ülnöki megbízatás megszüntetésre 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, álláspontjának 
ismertetését kérem. 
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Nincs kérdés, megnyitom a vitát. Megkérdezem, hogy kíván-e 
valaki véleményt nyilvánítani? Amennyiben nem, a vitát lezárom. Kérem, szavazzanak a 
határozati javaslatról! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta.  
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A Tolna Megyei Közgyűlés 27/2009. (III. 27.) közgyűlési határozata 
ülnöki megbízatás megszüntetése tárgyában: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 127. § (1) 
bekezdés c., pontjára hivatkozással – figyelemmel e törvény 127. 
§ (6) bekezdésére – megállapítja, hogy Polereczki Péter 
Szekszárdi Munkaügyi Bírósági ülnök megbízatása 2009. március 
23. napjával megszűnt. 

 
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy ezen döntéséről a Szekszárdi 

Munkaügyi Bíróság Elnökét valamint az érintetett tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke  
Határidő: azonnal 

 
 
7. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a bölcskei szociális otthon akadálymentesítését célzó pályázaton való részvételre 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen kettő 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 álláspontjának ismertetése következik.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát bezárom. 
Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 28/2009. (III. 27.) közgyűlési határozata 
a bölcskei szociális otthon akadálymentesítését célzó pályázaton 
való részvételről: 
 
1. A Tolna Megyei Közgyűlés támogatja a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által meghirdetett „A 
fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a 



  

27

szociális ágazatban” című programja keretében ”Szociális alap- és 
szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és 
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények 
akadálymentesítése” című pályázaton való részvételt, amely a 
bölcskei szociális otthon akadálymentesítését célozza 

 
2. A Közgyűlés hozzájárul az akadálymentesítés során megvalósuló 

átalakításhoz. 
 
3. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt – 3.750 ezer Ft-ot 

– a 2009. évi költségvetési rendelet 389. címszám Általános 
tartalék kerete terhére biztosítja. 

 
4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtására és a 

szükséges nyilatkozatok megtételére.  
 

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

 
 
dr. Puskás Imre: 
Tisztelt Képviselőtársaim! A Közgyűlés befejezte a napirendi pontok tárgyalását.  
 
Ismertetni kívánom a február 13-i Közgyűlésen, zárt ülés keretében hozott határozati 
javaslatot: 
„A Tolna Megyei Önkormányzat 21/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata Polán Györgyné 
újrafelvételi eljárás iránti kérelme elutasítása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálásáról: 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közgyűlés elnökének 2303-4/2008. 

számú elsőfokú határozata ellen Polán Györgyné által benyújtott fellebbezést elutasítja.  
2. Jelen határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs, de ellene a kézhezvételtől 

számított 30 napon belül keresetet lehet benyújtani a Tolna Megyei Bíróságon.  
3. A Közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a döntésről az érdekelteket másodfokú határozat 

megküldésével értesítse. 
Felelős: az 1. pontnál dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke, a 3. pontnál dr. Bartos Georgina 
megyei főjegyző 
Határidő: azonnal” 
 
A napirendek után megkérdezem a Közgyűlés tagjait, a jelenlévőket, kíván-e valaki a 
Közgyűlés nyilvánosságára tartozó bejelentést tenni, vagy esetleg kérdést feltenni? Kérdés, 
hozzászólás hiányában köszönöm szépen a Közgyűlésnek a munkáját, a Közgyűlés mai 
ülését ezennel bezárom.  
 
 

k. m. f. t. 
 
 
 
 
  dr. Puskás Imre     dr. Bartos Georgina 
                a Közgyűlés elnöke         megyei főjegyző 



1. számú melléklet 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
(tervezet) 

 
Amely létrejött a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13., statisztikai szám: 15414007-8411-321-17; adószám: 15414007-1-17) 
képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés Elnöke, a továbbiakban: Átadó, másrészről 
a Szekszárdi Római Katolikus Egyházközség (7100 Szekszárd, Béla Király tér 9.) 
adószám: 19951863-1-17, képviseli: Bacsmai László plébános), a továbbiakban: 
Átvevő között az alábbi helyen, időben és feltételekkel: 
 
 
Előzmények: 

• A Szent János és Pál kápolnát az 1758. évben alapították, az építését az 
1778. évben fejezték be a Scwarczwald vidékéről betelepült német polgárok. 
Az 1802. évben, amikor a mellette lévő kórház megépült, a kápolnát 
kibővítették és ezen időponttól annak kápolnája lett.  

 
A kápolna az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok 
tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján, 
a 36150/1992.09.01. sz. földhivatali bejegyzéssel került a Tolna Megyei 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonába, restaurálási kötelezettség mellett. 
Az érintett ingatlan a tulajdonrendezést követően továbbra is a Balassa 
János Kórház ingyenes használatában maradt.  
 
Az ingatlan céljához méltó hasznosítási Közgyűlési döntés előkészítése 
érdekében 2008. október 1-jétől került vissza a Tolna Megyei 
Önkormányzathoz a használati joga.   

 
• Az érintett ingatlan hosszabb idő óta használaton kívül van. A kápolna 

rendbe tétele érdekében a Műemlékvédelmi Felügyelőség határozata 
alapján az 1985. évben megkezdődött a belső műemléki feltárás, mely során 
megállapítás nyert, hogy a restauráláshoz jelentős összegű forrás 
szükséges.  
A forráshiány miatt a feltárási és restaurálási munkák leálltak, az 1986. 
évben mindössze a külső felújítás és a fűtés készült el a megyei kórház 
költségvetése terhére. Az elkövetkező időszakban ugyancsak a forráshiány 
miatt nem történt érdemi változás. Az 1999. évben a NKÖM által kiírt 
pályázat nyújtott lehetőséget a munkák részbeni elvégzésére. A folytatásra – 
elsősorban a falnedvesedés megszüntetésére - nem volt lehetőség.  

 
A kápolna megmentése érdekében létrejött civil összefogás képviselőivel, 
valamint a római katolikus egyház helyi vezetőjével folytatott egyeztetések 
következtében kialakult közös álláspont szerint az ingatlan utókornak történő 
megőrzése, a rendeltetésének megfelelő hasznosítása érdekében az 
egyházi tulajdonba adás megnyugtató megoldást jelent.  
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1. Jelen megállapodással a Tolna Megyei Önkormányzat térítésmentesen a 
Szekszárdi Római Katolikus Egyházközösség tulajdonába adja hitéleti 
tevékenysége céljára a jelenleg 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, 
Szekszárd, belterület 1876/1 hrsz-ú, 131 m2 nagyságú „kápolna” 
megnevezésű műemlék ingatlant.  

 
2. Az 1. pontban körülírt ingatlant Átvevő jelen megállapodás aláírásával átveszi. 

 
3. Átadó és Átvevő kijelentik, hogy az 1. pontban körülírt, Szekszárd Béri Balogh 

Ádám u. 2. sz. alatti ingatlan természetben a felépítményt (raktár, előtér, és 3 
db terem) a hozzá tartozó földterületet (belső udvar), valamint a kerítést 
foglalja magában. Az érintett ingatlant a 42673/2002.09.02.földhivatli 
bejegyzés szerint földmérési jelek elhelyezését biztosító jog terheli, 
egyebekben Átadó szavatol az 1. pontban írt ingatlan per-, teher- és 
igénymentességéért. 

 
4. Felek kijelentik, hogy egyes állami vagyontárgyak önkormányzatok 

tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése 
szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, a 39. § (2) bekezdése 
szerint az önkormányzatot megelőzően az államot – az illetékes miniszter által 
gyakorolt - elővásárlási jog illeti meg az ingatlanra. Az érintettek elővásárlási 
jogáról történő lemondását tartalmazó dokumentumok jelen megállapodás 
1.sz. és 2. sz. mellékletét képezik.   

 
5. Felek a tulajdonrendezés és a birtokba adás időpontját 2009. március 27. 

napjával határozzák meg, Átvevőt ezen időponttól illetik meg a tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek. Felek rögzítik, hogy a számviteli nyilvántartás 
szerinti átadás-átvétel kori bruttó érték a felépítmény vonatkozásában 
686.000,- Ft, elszámolt értékcsökkenés 461.315 Ft. A földterület bruttó értéke 
a nettó értékkel egyezően 1.300.000,- Ft. 

 
6. Felek kijelentik, hogy Átvevő az érintett ingatlant az általa ismert, megtekintett 

állapotban veszi át. Átvevő tudomással bír az ingatlan műszaki állapotáról, az 
alatta feltárt pincéről. 

 
7. Átadó hozzájárulását adja, hogy az érintett ingatlan fűtés-, víz- és 

áramszolgáltatása továbbra is a Balassa János kórház rendszeréről történjen, 
továbbá, hogy az igénybevétel térítésével, valamint kápolna déli oldalfalán 
jelenleg lefalazott átjáró használatának részleteivel összefüggően az Átvevő 
és a kórház megállapodást kössön.  

 
8. Átadó jelen megállapodás aláírásával feltétel nélküli hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a Szekszárdi Körzeti Földhivatal az ingatlan nyilvántartásba 
Átvevő tulajdonjogát 1/1 arányban térítésmentes átadás jogcímén bejegyezze. 

 
9. A tulajdonrendezéssel összefüggő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 

kezdeményezése Átvevő kötelessége. 
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10. Átadó kijelenti, hogy az ingatlan megszerzésével kapcsolatban általános 
forgalmi adó levonási jog nem illette meg, a térítésmentes vagyonátruházást 
nem terheli ÁFA fizetési kötelezettség. 

 
11. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. 
 
 
Szekszárd, 2009. március …..                                
 
  
 
…………………………………               ……………………………………………….. 
 Átadó Átvevő 
Tolna Megyei Önkormányzat             Szekszárdi Római Katolikus Egyházközség 
 Képviseli: dr. Puskás Imre                              képviseli: Bacsmai László 
 a megyei közgyűlés elnöke                                       plébános  
 
1. sz. záradék 
Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……./2009. (III. 27.) 
Kgy. határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2009. március …… 
 
                                                                                       dr. Bartos Georgina 
                                                                                          megyei főjegyző  
 
2. sz. záradék                                           
Jelen megállapodást a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegyéje jelen 
aláírásával jóváhagyta. 
 
Pécs, 2009. március …. 
                                                                                    …………………………. 
                                                                                         Mayer Mihály 
                                                                                       Megyéspüspök 
 
 
Ellenjegyzem: 
 
Szekszárd, 2009. ..………………. 
 
 
 
……………………………………. 
             jogtanácsos 



2. számú melléklet 
 
 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 
 
 

1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és 
Műszaki Ellátó Szervezete 

 
2. A költségvetési szerv székhelye: 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 

3. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 
 

4. A megszüntető szerv (ek) neve, székhelye: 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13. 
 

6.     A megszüntető jogszabály (határozat (ok), hatály  
A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete 
átalakító/megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
…/2009. (III. 27.) Kgy. határozatával, 2009. június 30-i  hatállyal hagyta jóvá. 
 

7.   Az átalakítás, megszüntetés oka: a költségvetési szervek jogállásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja, mely szerint az önkormányzat 
hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben 
hatékonyabban teljesíthető. 

 
8. Az átalakulás módja: beolvadás, a megszűnő költségvetési szerv beolvad a 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalba 
 
9. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: 

A költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2009. július 1-jétől a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal szervezeti egysége látja el, ezek a következők:  
üdültetési feladatok, 
önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai 
ezen belül: 
a vagyonhasználati körébe utalt ingatlanok épületgondnoksági, üzemeltetési 
fenntartási, karbantartási, épület és berendezés felújítási feladatai, 
- a közgyűlés és bizottságai ülésével összefüggő, valamint az egyéb 
rendezvények előkészítésével kapcsolatos reprezentációs, szervezési feladatok, 
- az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban ingyenes használati joggal 
elhelyezett hivatalok, szervezetek részére épületüzemeltetési összefüggő 
szerződésben rögzített szolgáltatások nyújtása a felmerülő kiadások megfizetése 
ellenében, 
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- az önkormányzat ingatlanaiban lévő szabad kapacitások bérbeadással történő 
hasznosítása, 
- nyomda, sokszorosító működtetése a megyei önkormányzat és szervei részére, 
- a megyei önkormányzat üdülőjének üzemeltetése, a Zamárdi üdülő vállalkozóval 
történő üzemeltetése. 
 

10. A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat és indoka: 
- 

11. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről: 
A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal. A megszűnés napján fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek 
tekintetében a jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat. 

 
12. Rendelkezés a tartozásokról: 

 
A jogutód Tolna Megyei Önkormányzat a megszűnő költségvetési szerv 2009. 
június 30. napján fennálló elismert tartozásáért helytáll. A vitatott pénz-, vagy 
pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni és ennek eredménye 
alapján kell a tartozást rendezni. 
 
A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig lehet 
kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. december 31. napjáig terjedő 
időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény 
folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések 
üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások 
teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 
 

13. Egyéb rendelkezések: 
 
 
Szekszárd, 2009. június  hónap 30. nap 

 
 
  dr. Puskás Imre                                     dr. Bartos Georgina                                       

            a Tolna Megyei Önkormányzat                        megyei  főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke 
 
 
Záradék: 
A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete 
megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint irányító 
(alapító) szerv 2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. június 30. hatállyal hagyta 
jóvá. 
  
Szekszárd, 2009. március 27. 
 

dr. Bartos Georgina 
   megyei főjegyző 



 
3. számú melléklet 

 
Alapító okirat 

 
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevezető 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei Közgyűlés a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, illetve a 
76. §-a alapján, és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazásra 
figyelemmel a Megyei Önkormányzat és szervei működésével, közhatalmi feladatai 
ellátásával, a jogszabályokban foglalt államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a megyei 
önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervet alapít. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
létrehozására vonatkozó dokumentum jogszabályokban rögzített tartalmi és formai 
elemeit az alábbiak szerint állapítja meg. 
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1. A költségvetési szerv neve: 

 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat (ok)): 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés  80/2000. (X. 25.) Kgy.határozata,2000. október 
21-i hatállyal 
 

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-
13. 
 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 

6. Alaptevékenysége: 
841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége (szakágazat) 
 
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
751164 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
751175 Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok 
751186 Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos feladatok 
751757 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 

ellátó, kisegítő szolgálatai 
751922 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
751966 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások feladataira 

nem tervezhető elszámolása 
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtása 
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtása sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók számára 
551414 Üdültetés 
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
801214 Általános iskolai, nappali rendszerű nevelés, oktatás 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelése, oktatása 
802144 Nappali rendszerű, gimnáziumi nevelés, oktatás 
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802177 Nappali rendszerű, szakközépiskolai nevelés, oktatás 
802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai 

oktatás 
802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 

megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 
805212 Pedagógiai szakszolgálat 
805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
851121 Aktív fekvőbeteg ellátás 
853136 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
853147 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás 
853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás 
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 
921617 Színházi tevékenység 
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 
923215 Múzeumi tevékenység 
923314 Levéltári tevékenység 
 
  

7. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak 
felső határa a szerv kiadásaiban: 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kisegítő és vállalkozási tevékenységet 
nem folytat 
  

8. Illetékessége (működési köre): 
 
Tolna megye 
 

9. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 
 

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, 
székhelye: 
 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
11. Típus szerinti besorolása: 

a) A tevékenységek jellege alapján:  
 
Közhatalmi költségvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája: - 
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b) Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján: 
 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 
megbízási, választási rendje: 
A megyei önkormányzati hivatalt a Közgyűlés elnöke irányítja, mint közhatalmi 
költségvetési szervet (mint igazgatási apparátust) a megyei főjegyző vezeti. 
A megyei közgyűlés elnökét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, – saját tagjai 
sorából- titkos szavazás útján választja a Közgyűlés megbízatásának 
időtartamára, illetve a Közgyűlés elnökének megbízatása az új közgyűlési 
elnök megválasztásáig tart. 
A megyei Közgyűlés a megyei főjegyzőt a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében, valamint a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében foglaltak 
alapján, határozatlan időre nevezi ki a jogszabályban rögzített pályázati eljárás 
és a szükséges képesítési követelmények figyelembe vételével. 

 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése: 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 

 
14. Egyéb rendelkezések: 

 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az 1990. évi LXV. törvényben 
foglaltaknak megfelelően 1990. szeptember 30. napján jött létre, határozatlan 
időre. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, 
átalakításához, átszervezéséhez jogszabályi rendelkezés, vagy az alapító 
döntése szükséges, míg megszüntetését jogszabály mondhatja ki. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat a 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 
alapján az alapító okiratban rögzített közszolgáltatási feladatokat is elláthat. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal megállapodás alapján ellátja a Tolna 
Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is. 

  
Szekszárd, 2009. július 1. 
 
 

dr. Puskás Imre                                       dr. Bartos Georgina 
               a Közgyűlés elnöke                                       megyei főjegyző 
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Záradék: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2000. október 
25-i ülésén a 80/2000. (X: 25.) Kgy. határozatával, az első módosítását az 
53/2004. (VI. 30.) Kgy. határozatával, a második módosítását a 20/2005. (IV. 19.) 
Kgy. határozatával, a harmadik módosítását a 120/2006. (XII. 15.) Kgy. 
határozatával, a negyedik módosítását a 135/2007. (XII. 21.) Kgy. az ötödik 
módosítását …./2009. (III. 27.) Kgy. határozatával fogadta el. 
 
 
Szekszárd, 2009. március hónap 27. nap 
 
 
                                                                                  dr. Bartos Georgina 
                                                                                     megyei főjegyző  
 



 

4. 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 alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskolája, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Kollégiuma. 
Az intézmény a rövidebb Berkes János Általános Iskola és Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola név használatára is jogosult. 
 

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7173 Zomba-Paradicsompuszta 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Alapfokú oktatás 
 

6. Alaptevékenysége: 
 
     852010     Alapfokú oktatás (szakágazat) 
     801225     Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
  nevelése, oktatása 

802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
nevelése, oktatása  

802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai 
oktatás 

802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 

805113 Napközi otthon és tanulószobai foglalkozás 
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók számára 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
751922  Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
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7. Kiegészítő tevékenysége: 
 

751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
 

8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
9. Működési köre: 

 
Tolna megye, indokolt, kivételes esetben fogad és átad más megyéből, illetve 
más megyének is tanulókat.  

 
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 

 
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
12. Típus szerinti besorolása: 

 
a) A tevékenységek jellege alapján: 

 
közszolgáltató költségvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 
 

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

 
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
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14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 

 
15. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
16. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
17. Az intézmény típusa:  
  

 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása, teljes körű diákotthoni 
ellátása. 
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   

 
18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
19. Tagintézményei:  
 
20. Telephelyei, címei:  
21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
22. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A vagyon használója 
 
23. Maximális gyermek- tanulólétszám:  

 
Iskola: 120 fő 
Kollégium:   70 fő 
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24. Tagozat megnevezése: 
  
 Nappali tagozat 
 
25. Évfolyamok száma: 
 

Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 1-10. évfolyam + 11. évfolyamtól szakképzés az 
„Életkezdésre felkészítő program I. és II.” alapján, moduláris rendszerben. 

 
26. Egyéb rendelkezések: 
 

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: 
- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról 

 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 
 
 
 
 

         dr. Puskás Imre               dr. Bartos Georgina 
      a Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 

 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 27-i 
ülésén a …./2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
Szekszárd, 2009. …. hónap … nap. 
 
 
         dr. Bartos Georgina 

    megyei főjegyző  
 



 

5. 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 alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskolája, Speciális 
Szakiskolája és Kollégiuma 
Az intézmény a rövidebb Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális 
Szakiskola név használatára is jogosult. 

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 10. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Alapfokú oktatás 
 

6. Alaptevékenysége: 
 

852010   Alapfokú oktatás (szakágazat) 
801214   Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása 
802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

nevelése, oktatása  
802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai 

oktatás 
802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 

megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 
805113 Napközi otthon és tanulószobai foglalkozás 
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók számára 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
751922  Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
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7. Kiegészítő tevékenysége: 
 

751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
 

8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
9. Működési köre: 

 
Tolna megye, indokolt, kivételes esetben fogad és átad más megyéből, illetve 
más megyének is tanulókat.  

 
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 

 
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
12. Típus szerinti besorolása: 

 
a) A tevékenységek jellege alapján: 

 
közszolgáltató költségvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 
 

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

13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 
választási rendje 

  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
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15. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
16. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
17. Az intézmény típusa:  

 
 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása, teljes körű diákotthoni 
ellátása. 
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   

 
18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
19. Tagintézményei:  
  
20. Telephelyei, címei:  
 
21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
22. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A vagyon használója 
 
23. Maximális gyermek- tanulólétszám:  

 
Iskola: 300 fő 
Kollégium: 120 fő 

 
24. Tagozat megnevezése: 
 
 Nappali tagozat 
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25. Évfolyamok száma: 
 

Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 1-10. évfolyam + 11. évfolyamtól az 1993. évi 
LXXVI tv szerint OKJ-ben meghatározott képzési idő. 
 
Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi 
szakmacsoportokban 
- könnyűipar 
- mezőgazdaság 

 
26. Egyéb rendelkezések: 
 

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: 
- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról 

 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 
 
 
 
 

         dr. Puskás Imre               dr. Bartos Georgina 
      a Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 

 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 27-i 
ülésén a …./2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
Szekszárd, 2009. …. hónap … nap. 
 
 
         dr. Bartos Georgina 

    megyei főjegyző  
 



 

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 alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata 
 

2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Bartina utca 21. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Oktatást kiegészítő tevékenység 
 

6. Alaptevékenysége: 
 
 856000 Oktatást kiegészítő tevékenység (szakágazat) 
 805212 Pedagógiai szakszolgálat 

-   gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 
fejlesztő felkészítés, 

-  tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs 
bizottsági tevékenység, 

-   logopédiai ellátás, 
-   nevelési tanácsadás, 
-   konduktív pedagógiai ellátás, 
-   gyógytestnevelés, 
-   továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
-   iskolapszichológiai feladatok. 

 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 

7. Kiegészítő tevékenysége: 
 
8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 
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9. Működési köre: 
Tolna megye.  

 
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 

 
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
12. Típus szerinti besorolása: 

 
a) A tevékenységek jellege alapján: 

 
közszolgáltató költségvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 
 

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

 
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
15. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
16. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
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17. Az intézmény típusa:  

Pedagógiai szakszolgálatot ellátó többcélú, közös igazgatású közoktatási  
intézmény. 

 
18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
19. Tagintézményei:  
 
  Nevelési Tanácsadó, Tamási 
 
20. Telephelyei, címei:  
            
 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34. 
 7090 Tamási, Fő utca 1. 
 7200 Dombóvár, Szabadság út 14. 
 
 
21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
22. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A vagyon használója 
 
23. Maximális gyermek- tanulólétszám:  
 
24. Tagozat megnevezése: 
 
25. Évfolyamok száma: 
 
26. Egyéb rendelkezések: 
 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 
 
 

         dr. Puskás Imre               dr. Bartos Georgina 
      a Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 
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Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 27-i 
ülésén a …./2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
Szekszárd, 2009. …. hónap … nap. 
 
 
         dr. Bartos Georgina 

    megyei főjegyző  
 



 

7. 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 alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája  
 
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Óvodai nevelés 
 

6. Alaptevékenysége: 
 
 851020   Óvodai nevelés (szakágazat) 

801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
552312 Óvodai intézményi étkeztetés 

 
8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
 
9. Működési köre: 

 
Tolna megye  

 
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 
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11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
12. Típus szerinti besorolása: 

 
a) A tevékenységek jellege alapján: 

 
közszolgáltató költségvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv meghatározott 
szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit (ezen belül 
különösen: pénzügyi, gazdasági feladatait) a Tolna Megyei Önkormányzat 
Pedagógiai Szakszolgálata látja el. 

 
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
15. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
16. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
17. Az intézmény típusa:  

 
 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodája. 
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 
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visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd   

 
18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
19. Tagintézményei:  
  
20. Telephelyei, címei:  
 
21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
22. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A vagyon használója 
 
23. Maximális gyermeklétszám: 10 fő 
 
24. Tagozat megnevezése: 
 
25. Évfolyamok száma: 
 
  1 csoport 
 
26. Egyéb rendelkezések: 
 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 
 
 
 
 

         dr. Puskás Imre               dr. Bartos Georgina 
      a Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 
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Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 27-i 
ülésén a …./2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
Szekszárd, 2009. …. hónap … nap. 
 
 
         dr. Bartos Georgina 

    megyei főjegyző  
 



 

8. 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 alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja 
Az intézmény rövid neve, amelyet ügyintézésében jogosult hivatalos névként 
használni: Tolna Megyei Általános Művelődési Központ.  

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok): 
 Tolna Megyei Közgyűlés 135/2007. (XII. 21.) Kgy. határozat 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja Pedagógiai, 

Kulturális Intézete és Esélyek Háza 
 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 53. 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
 Közösségi-művelődési tevékenység. 

 
6. Alaptevékenysége: 
 
 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabagidős tevékenység  
   (szakágazat) 
 92181-5 Művelődési központok tevékenysége 
 92171-6 Egyéb művészeti tevékenység 
 92601-8 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység 
 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 

80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
 92403-6 Diáksport 
 92404-7 Sportcélok és feladatok 
 92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 
 75192-2 Önkormányzatok elszámolásai 
  
7. Kiegészítő tevékenysége: 
 



2 

 

 
8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
9. Működési köre: 

 
Tolna megye  

 
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 

 
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
12. Típus szerinti besorolása: 

 
a) A tevékenységek jellege alapján: 

 
közszolgáltató költségvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 
 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv meghatározott 
szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit (ezen belül 
különösen: pénzügyi, gazdasági feladatait) a Tolna Megyei Önkormányzat 
Wosinsky Mór Múzeuma látja el. 
 

 
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint pályázat útján, 
határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az alapító szerv bízza meg.  
 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
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15. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
 
16. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
17. Az intézmény típusa:  
 

Általános művelődési központ 
 

18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
19. Tagintézményei:  
  
20. Telephelyei, címei:  
 
21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
22. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A vagyon használója 
 
23. Maximális gyermek- tanulólétszám:  
 
 
24. Tagozat megnevezése: 
 
 
25. Évfolyamok száma: 
 
 
26. Egyéb rendelkezések: 
 
 
 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 
 
 
 
 

         dr. Puskás Imre               dr. Bartos Georgina 
      a Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 
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Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 27-i 
ülésén a …./2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
Szekszárd, 2009. …. hónap … nap. 
 
 
         dr. Bartos Georgina 

    megyei főjegyző  
 



 

9. 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 alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménye 
Az intézmény a rövidebb Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
név használatára is jogosult. 

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 

 
 A Tolna Megyei Közgyűlés …/2009 (III. 27.) Kgy. határozatával, 2009. július 1-  
jei hatállyal 
 

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
  

Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata 
 7100 Szekszárd, Bartina u.21. 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Alapfokú oktatás 
 

6. Alaptevékenysége: 
852010   Alapfokú oktatás (szakágazat) 
801126   Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
801214   Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása 
802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

nevelése, oktatása  
802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai 

oktatás 
802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 

megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 
805113 Napközi otthon és tanulószobai foglalkozás 
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805212   Pedagógiai szakszolgálat 
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 

fejlesztő felkészítés, 
-   logopédiai ellátás, 
-   nevelési tanácsadás, 
-   konduktív pedagógiai ellátás, 
-   gyógytestnevelés, 
-   továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
-   iskolapszichológiai feladatok  

805410   Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
805915   Oktatási célok és egyéb feladatok 
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók számára 
552312   Óvodai intézményi étkeztetés 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
751922  Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
 

7. Kiegészítő tevékenysége: 
 

751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
 

8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
9. Működési köre: 

 
Tolna megye, indokolt, kivételes esetben fogad és átad más megyéből, illetve 
más megyének is tanulókat.  

 
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 

 
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
12. Típus szerinti besorolása: 
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a)  A tevékenységek jellege alapján: 
 
közszolgáltató költségvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 

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

 
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
15. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
16. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
17. Az intézmény típusa:  
 

Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 
- óvoda 
- általános iskola 
- szakiskola 
- kollégium 
- pedagógia szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 
- nevelési tanácsadás 

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   
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18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
 
19. Tagintézményei:  
 

- Göllesz Viktor Általános Iskolai Tagintézmény 
      7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10. 
- Berkes János Általános Iskolai Tagintézmény 
      7173 Zomba-Paradicsompuszta 
- Speciális Óvodai Tagintézmény 
      7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1. 
- Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató 
      7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 
- Nevelési Tanácsadó 
      7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 

  
20. Telephelyei, címei:  
 

- 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34. 
- 7090 Tamási, Rákóczi u. 21. 
- 7200 Dombóvár, Szabadság u. 14. 

 
21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
22. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A vagyon használója 
 
23. Maximális gyermek- tanulólétszám:  
 

Óvoda:   10 fő 
Iskola: 420 fő 
Kollégium: 190 fő 

 
24. Tagozat megnevezése: 
 
 Nappali tagozat 
 
25. Évfolyamok száma: 
 

Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 1-10. évfolyam + 11. évfolyamtól az 1993. évi 
LXXVI tv szerint OKJ-ben meghatározott képzési idő. 
Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi 
szakmacsoportokban 
- könnyűipar 
- mezőgazdaság 
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26. Egyéb rendelkezések: 
 

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: 
- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról 

 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 
 
 
 
 

         dr. Puskás Imre               dr. Bartos Georgina 
      a Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 

 
 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 27-i 
ülésén a …./2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
Szekszárd, 2009. március 27. 
 
 
         dr. Bartos Georgina 

    megyei főjegyző  
 



10. számú melléklet 
 
 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 
 
 
 

1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor  
Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és 
Kollégiuma 

 
2. A költségvetési szerv székhelye: 

7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10. 
 

3. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 
 

4. A megszüntető szerv (ek) neve, székhelye: 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13. 
 

5.     A megszüntető jogszabály (határozat (ok), hatály  
A Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskolája, Speciális 
Szakiskolája és Kollégiuma megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése …/2009. (III. 27.) Kgy. határozatával, 2009. július 1-jei  hatállyal 
hagyta jóvá. 
 

6.   Az átalakítás, megszüntetés oka: a költségvetési szervek jogállásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja, mely szerint az önkormányzat 
hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben 
hatékonyabban teljesíthető. 

 
7.   Az átalakulás módja: beolvadás, a megszűnő költségvetési szerv beolvad a  

Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményébe 

 
8. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: 

A költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2009. július 2-ától a Tolna Megyei 
Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye látja el. Az 
eddig ellátott feladatok a következők:  
 

852010   Alapfokú oktatás (szakágazat) 
801214   Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása 
802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

nevelése, oktatása  
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802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai 
oktatás 

802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 

805113 Napközi otthon és tanulószobai foglalkozás 
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók számára 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
751922  Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
 

9. A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat és indoka: 
- 

10. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről: 
A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzat 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye. A megszűnés napján 
fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód a Tolna Megyei 
Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye. 
 

11. Rendelkezés a tartozásokról: 
 
A jogutód Tolna Megyei Önkormányzat a megszűnő költségvetési szerv 2009. 
június 30. napján fennálló elismert tartozásáért helytáll. A vitatott pénz-, vagy 
pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni és ennek eredménye 
alapján kell a tartozást rendezni. 
 
A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig lehet 
kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. december 31. napjáig terjedő 
időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény 
folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések 
üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások 
teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 
 

12. Egyéb rendelkezések: 
 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 

 
 
  dr. Puskás Imre                                     dr. Bartos Georgina                                       

            a Tolna Megyei Önkormányzat                        megyei  főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke 
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Záradék: 
A Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskolája, Speciális 
Szakiskolája és Kollégiuma megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése, mint irányító (alapító) szerv …/2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. 
július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
  
Szekszárd, 2009. március 27. 
 

dr. Bartos Georgina 
   megyei főjegyző 



11. számú melléklet 
 
 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 
 
 

1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János    
Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskolája és Kollégiuma 

 
2. A költségvetési szerv székhelye: 

7173 Zomba-Paradicsompuszta  
 

3. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 
 

4. A megszüntető szerv (ek) neve, székhelye: 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13. 
 

5.     A megszüntető jogszabály (határozat (ok), hatály  
A Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János  Általános Iskolája, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Kollégiuma megszüntető okiratát a 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (III. 27.) Kgy. határozatával, 
2009. július 1-jei  hatállyal hagyta jóvá. 
 

6.   Az átalakítás, megszüntetés oka: a költségvetési szervek jogállásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja, mely szerint az önkormányzat 
hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben 
hatékonyabban teljesíthető. 

 
7.   Az átalakulás módja: beolvadás, a megszűnő költségvetési szerv beolvad a  

Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményébe 

 
8. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: 

A költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2009. július 2-ától a Tolna Megyei 
Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye látja el. Az 
eddig ellátott feladatok a következők:  
 
  852010     Alapfokú oktatás (szakágazat) 
  801225     Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  

      nevelése, oktatása 
802225     Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai     
      nevelése, oktatása  
802241     Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai  
       oktatás 
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802252      Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés   
                  megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 
805113      Napközi otthon és tanulószobai foglalkozás 
551326      Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű  
       gyermekek, tanulók számára 
552323      Iskolai intézményi közétkeztetés 
552334       Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
552411       Munkahelyi vendéglátás 
751922        Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások   

       elszámolásai 
 

9. A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat és indoka: 
- 

10. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről: 
A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzat 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye. A megszűnés napján 
fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód a Tolna Megyei 
Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye. 
 

11. Rendelkezés a tartozásokról: 
 
A jogutód Tolna Megyei Önkormányzat a megszűnő költségvetési szerv 2009. 
június 30. napján fennálló elismert tartozásáért helytáll. A vitatott pénz-, vagy 
pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni és ennek eredménye 
alapján kell a tartozást rendezni. 
 
A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig lehet 
kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. december 31. napjáig terjedő 
időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény 
folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések 
üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások 
teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 
 

12. Egyéb rendelkezések: 
 
 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 

 
 
  dr. Puskás Imre                                     dr. Bartos Georgina                                       

            a Tolna Megyei Önkormányzat                        megyei  főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke 
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Záradék: 

 A Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskolája, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma megszüntető okiratát a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése, mint irányító (alapító) szerv …/2009. (III. 27.) Kgy. 
határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
  
Szekszárd, 2009. március 27. 
 

dr. Bartos Georgina 
   megyei főjegyző 



12. számú melléklet 
 
 
 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 
 
 
 

1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1-3. 
 

3. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 
 

4. A megszüntető szerv (ek) neve, székhelye: 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13. 
 

5.     A megszüntető jogszabály (határozat (ok), hatály  
A Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája megszüntető okiratát a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (III. 27.) Kgy. határozatával, 2009. 
július 1-jei  hatállyal hagyta jóvá. 
 

6.   Az átalakítás, megszüntetés oka: a költségvetési szervek jogállásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja, mely szerint az önkormányzat 
hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben 
hatékonyabban teljesíthető. 

 
7.   Az átalakulás módja: beolvadás, a megszűnő költségvetési szerv beolvad a Tolna 

Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményébe 
 
8. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: 

A költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2009. július 2-ától a Tolna Megyei 
Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye látja el. Az 
eddig ellátott feladatok a következők:  
 

 851020   Óvodai nevelés (szakágazat) 
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
552312 Óvodai intézményi étkeztetés 

 
9. A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat és indoka: 
 
10. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről: 

A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzat 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye. A megszűnés napján 
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fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód a Tolna Megyei 
Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye. 
 

11. Rendelkezés a tartozásokról: 
 
A jogutód Tolna Megyei Önkormányzat a megszűnő költségvetési szerv 2009. 
június 30. napján fennálló elismert tartozásáért helytáll. A vitatott pénz-, vagy 
pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni és ennek eredménye 
alapján kell a tartozást rendezni. 
 
A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig lehet 
kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. december 31. napjáig terjedő 
időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény 
folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések 
üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások 
teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 
 

12. Egyéb rendelkezések: 
 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 

 
 
  dr. Puskás Imre                                    dr. Bartos Georgina                                       

            a Tolna Megyei Önkormányzat                        megyei  főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 
Záradék: 
A Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája megszüntető okiratát a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint irányító (alapító) szerv …/2009. (III. 27.) 
Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
  
Szekszárd, 2009. március 27. 
 

dr. Bartos Georgina 
   megyei főjegyző 



 

13. 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 alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja (Közművelődési 
Szolgáltató Intézet, Diáksport Iroda és Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
Az intézmény rövid neve, amelyet ügyintézésében jogosult hivatalos névként 
használni: Tolna Megyei Általános Művelődési Központ.  

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
  
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
  
 Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja Pedagógiai, 

Kulturális Intézete és Esélyek Háza 
 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 53. 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
 Oktatást kiegészítő tevékenység 

 
6. Alaptevékenysége: 
 

 805212 Pedagógiai szakszolgálatok  
- tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 
      bizottsági tevékenység 

 92181-5 Művelődési központok tevékenysége 
 92171-6 Egyéb művészeti tevékenység 
 92601-8 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység 
 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 

80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
 92403-6 Diáksport 
 92404-7 Sportcélok és feladatok 
 92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 
 75192-2 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások  
   elszámolásai  
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7. Kiegészítő tevékenysége: 
 

8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
9. Működési köre: 

 
Tolna megye  

 
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 

 
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
12. Típus szerinti besorolása: 

 
a) A tevékenységek jellege alapján: 

 
közszolgáltató költségvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv meghatározott 
szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit (ezen belül 
különösen: pénzügyi, gazdasági feladatait) a Tolna Megyei Önkormányzat 
Wosinsky Mór Múzeuma látja el. 
 

13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 
választási rendje 

  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
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15. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
 
16. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
17. Az intézmény típusa:  
 

Általános művelődési központ 
 

18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
19. Tagintézményei:  
  
20. Telephelyei, címei:  
 
 7100 Szekszárd, Bartina u. 21.    
 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 1-3.   
 
21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
22. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A vagyon használója 
 
23. Maximális gyermek- tanulólétszám:  
 
24. Tagozat megnevezése: 
 
25. Évfolyamok száma: 
 
26. Egyéb rendelkezések: 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 
 
 

         dr. Puskás Imre               dr. Bartos Georgina 
      a Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 
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Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 27-i 
ülésén a …./2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
Szekszárd, 2009. március 27. 
 
         dr. Bartos Georgina 

    megyei főjegyző  
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