
Szám: 2-2/2011. 
 

K I V O N A T 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 43/2011. (IV. 28.) közgyűlési 
határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális 
Társulás és Társulási Megállapodásának megszüntetéséről 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (1) bekezdése 
értelmében dönt a Dél-Dunántúli Önkormányzati 
Regionális Társulás jogutód nélküli, illetve a Társulási 
Megállapodás 2011. április 30-ával történő 
megszüntetéséről. 

 
2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Társulás a 

gesztorságával „Szociális képzések fejlesztésére, 
szakemberek képzésére, továbbképzésére és 
készségfejlesztésére, valamint a helyi fejlesztési 
kapacitások megerősítésére” elnevezésű, TÁMOP 
keretében megvalósítás alatt álló (2010. 08. 01. – 2012. 
08. 01.) projekt gesztori feladatait – a konzorcium 
döntése értelmében – a Baranya Megyei 
Gyermekvédelmi Központnak adja át. 

 
3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a jelen határozat 2. 

pontjában szereplő projekt keretében foglalkoztatott 
projektmenedzsert, szakmai vezetőt és pénzügyi vezetőt 
a gesztori feladatokat átvállaló Baranya Megyei 
Gyermekvédelmi Központ foglalkoztatja tovább. 

 
4. A Közgyűlés kimondja, hogy a Dél-Dunántúli 

Önkormányzati Társulás közalkalmazottainak 
közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 25. § (1) bekezdés 
c) pontja alapján – a munkáltató jogutód nélküli 
megszűnése miatt – 2011. április 30. napjával megszűnik. 

 
5. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Társulás – a 

Szigetvári Speciális Gyermekotthon által nyújtott – 
speciális gyermekvédelmi feladatát, ezen belül a súlyos 
pszichés tüneteket mutató gyermekek ellátását 2011. 
május 1. napjától a Baranya Megyei Önkormányzatnak 
adja át. 
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6. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a speciális 
gyermekvédelmi feladat ellátásához szükséges, teljes 
mértékben pályázati forrásból megvalósított, a Társulás 
tulajdonában álló 1785/10/A helyrajzi számú Szigetvári 
Speciális Gyermekotthon (7900 Szigetvár, Szent István 
ltp. 7/2.) valamennyi – a jelen határozat mellékletében 
meghatározott – ingóságával együtt a Baranya Megyei 
Önkormányzat tulajdonába kerüljön azzal, hogy az 
ingatlan esetleges értékesítése esetén az Önkormányzat 
a tagönkormányzatokkal köteles elszámolni. 

 
7. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Társulás leltár 

szerinti – szintén a jelen határozat mellékletében felsorolt 
– vagyontárgyai a Baranya Megyei Önkormányzat 
tulajdonába kerüljenek. 

 
8. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Társulás és a 

tagönkormányzatok közötti végleges elszámolást, 
valamint a gyermekotthonokban ténylegesen igénybevett 
férőhelyekkel kapcsolatos elszámolást a Baranya Megyei 
Önkormányzat végezze el. 

 
9. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Társulás az irattári 

anyagát a Baranya Megyei Önkormányzat részére adja 
át. 

 
10. A Közgyűlés felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnökét, hogy a 2011. évi költségvetéshez 
kapcsolódó támogatások beszedéséről és a 
gyermeklétszám alapján történő elszámolásról, illetve a 
tagönkormányzatok felé történő végelszámolásról 
gondoskodjon. 

 
11. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 

határozatának a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális 
Társulás Társulási Tanácsának Elnöke, valamint a 
Társulás tagönkormányzatainak elnökei, polgármesterei 
részére történő megküldésére. 

 
Felelős:   dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 

(a 11. pont vonatkozásában) 
Határidő: azonnal 
 

k.m.f.t. 
 

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

Istlstekker Lídia 


