
Szám: 2-1/2011. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 20/2011. (II. 18.) közgyűlési 
határozata a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulással 
egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 
kötendő megállapodás jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése vállalja, hogy 

megállapodás alapján – az általa fenntartott Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény útján – ellátja a 
Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás logopédiai, 
valamint a nevelési tanácsadás hatáskörében történő 
fejlesztési feladatait. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az 1. számú melléklet 

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

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia 
 



1. sz. melléklet 

Megállapodás  
A logopédiai és a nevelési tanácsadás keretében történő fejlesztési feladat megbízás 

keretében történő ellátására 
 
mely létrejött egyfelől a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás (székhelye: 7720 
Pécsvárad, Gyenes T. u. 6/2., képviseli: dr. Wekler Ferenc, elnök, mint Megbízó 
másfelől a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13.) képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, mint Megbízott között az 
alábbi napon és feltételekkel: 
 

1. A Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás megbízza a Tolna Megyei 
Önkormányzatot, hogy 2011. március 1-jétől - határozatlan ideig - az általa 
fenntartott Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény [a továbbiakban: 
EGYMI] útján gondoskodjon a társult települések közigazgatási területén a 
logopédiai és a nevelési tanácsadás keretében történő fejlesztési szolgáltatás 
ellátásáról. 
A nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás az alábbi társult települések 
közigazgatási területén valósul meg: 
1) Apátvarasd 
2) Berkesd 
3) Erdősmecske 
4) Erzsébet 
5) Fazekasboda 
6) Hidas 
7) Kátoly 
8) Kékesd 
9) Lovászhetény 
10) Martonfa 
11) Mecseknádasd 
12) Nagypall 
13) Óbánya 
14) Ófalu 
15) Pécsvárad 
16) Pereked 
17) Szellő 
18) Szilágy 
19) Zengővárkony 
20) Geresdlak (Pécsváradi ÁMK tagintézménye) 
 

2. A Megbízott az 1. pontban foglalt tevékenységet a mindenkori hatályos 
jogszabályok és szakmai előírások szerint köteles végezni. Megbízott 
tevékenysége során köteles a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv, a képzési 
kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) 
MKM rendelet és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM 
rendeletben foglalt rendelkezések maradéktalan érvényesítésére. 

 
3. Megbízó a feladatellátás finanszírozását a többcélú kistérségi társulások 

közoktatási szakszolgálati feladataira kapott normatív támogatás logopédiai 
ellátásra és a nevelési tanácsadás keretében történő fejlesztésre előirányzott 
összegéből, valamint az utazási költséget saját forrásból biztosítja. A Megbízó 



1. sz. melléklet 

által adott támogatás elsődlegesen a feladat ellátásával összefüggő személyi 
kiadások fedezetét szolgálja. A Megbízó a hozzájárulást évente két alkalommal 
(júniusban és decemberben fele-fele arányban) utalja át a Tolna Megyei 
Önkormányzat számlájára. 

 
4. Megbízott által az 1. pontban foglalt tevékenység ellátásra kijelölt EGYMI 

köteles a logopédiai és a nevelési tanácsadás keretében történő fejlesztési 
feladatokkal összefüggő kiadásokról elkülönített nyilvántartást vezetni, az 
elszámolt kiadásokat számviteli bizonylatokkal alátámasztani és igazolni. 

 
5. A normatív támogatás igénylése, valamint az azzal járó elszámolás a Megbízó 

feladata, melyhez az EGYMI köteles adatokat szolgáltatni az ÁHT 64. § (5) 
bekezdése szerinti időszakot megelőzően. A Megbízott a feladat teljesítéséről 
folyamatosan nyilvántartást vezet. A tényleges teljesítéseket igazolandó 
negyedévente a Magyar Államkincstár elszámolási feltételeihez igazodó és 
annak megfelelő dokumentációt (logopédiai és nevelési tanácsadási naplót) 
mutat be a Megbízónak. Normatíva igénylésnél és elszámolásnál jogcímenként 
egy ellátott csak egyszer vehető figyelembe. Megbízó a Megbízottal a 
megállapodás tárgya szerinti pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásának 
finanszírozásáról évente elszámol. 

 
6. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél a 

nevelési év/tanítási év végével felmondhatja, egyben kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a felmondást legalább 60 nappal előbb közlik a másik féllel. A 
felmondási idő alatt mindkét fél köteles a jelen megállapodásban foglalt 
kötelezettségeit teljesíteni. 

 
7. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései 

szerint kell eljárni. 
 
Szekszárd, 2011. …… … 

 
 
 
 
          dr. Puskás Imre          dr. Wekler Ferenc 

           a Közgyűlés  elnöke                                                  a Társulás elnöke 
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