
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 44/2011. (IV. 28.) közgyűlési 
határozata intézmények alapító okiratának módosításáról: 
 

I. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 
18.) sz. kgy. határozat II. 1-12 pontjait visszavonja. 

 
II. A Közgyűlés a Tolna Megyei Gyermekvédelmi 

Igazgatóság alapító okiratát 2011. május 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre 

kerülnek: 
„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 

szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső 
határa a szerv kiadásaiban:” 

 
4) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont 

megnevezése  
„a) Kisegítő tevékenység: 
856099-3 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
A költségvetési szerv összes kiadásán belül a kisegítő 
tevékenység kiadásinak felső határa 5%. 
b) Vállalkozási tevékenység:” 
törlésre kerül. 

 
5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
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6) Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) 
kinevezési, megbízási, választási rendje: 
„Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv.-ben, valamint a végrehajtásáról szóló 
kormányrendeletben foglaltak szerint a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott 
munkakör mellett határozott időre bízza meg.” 

 
7) Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  

Telephelyei, címei:  
 „7133 Fadd, Új utca 18. utógondozó lakásotthon” 
törlésre kerül 

 
8)  Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:  

A feladatellátást szolgáló vagyon: 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról 
szóló mindenkori rendelet szerint. 
 „a 486 hrsz., Fadd, Új u. 18. (utógondozó lakásotthon)” 
törlésre kerül 

 
9) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. 
pontja 9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 
11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as 
pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös 
pontra, a 17-es pontja 16-os pontra, a 18-as pontja 17-es 
pontra változik. 

 
10)  A Közgyűlés a Tolna Megyei Gyermekvédelmi 

Igazgatóság alapító okiratát módosító okiratot a határozat 
1. számú, az egységes szerkezetű alapító okiratát a 
határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
III. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 

18.) sz. kgy. határozat IV. 1-8 pontját visszavonja. 
 

IV. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Általános 
Művelődési Központja alapító okiratát 2011. május 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre 

kerülnek: 
„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
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3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 
szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső 
határa a szerv kiadásaiban:” 

 
4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő költségvetési szerv. A Közgyűlés a 
gazdálkodó szervezettel nem rendelkező ÁMK 
gazdálkodási feladatainak ellátására a Tolna Megyei 
Önkormányzat Wosinsky Mór Múzeumát jelöli ki.” 

 
5) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. 
pontja 9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 
11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as 
pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös 
pontra, a 17. pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es 
pontra, 19. pontja 18-as pontra, 20. pontja 19-es pontra, 
21. pontja  20-as pontra, 22. pontja 21-es pontra, 23. 
pontja 22-es pontra, 24. pontja  23-as pontra, 25. pontja 
24-es pontra, 26. pontja 25-ös pontra változik. 

 
6) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Általános 

Művelődési Központja alapító okiratát módosító okiratot a 
határozat 3. számú, az egységes szerkezetű alapító 
okiratát a határozat 4. számú melléklete szerint 
jóváhagyja. 

 
V. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 

18.) sz. kgy. határozat V. 1-10 pontját visszavonja 
 
VI. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratát 
2011. május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre 

kerülnek: 
„841901-1  Önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai” 
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ezzel egyidejűleg a 853132-1 Sajátos nevelési igényű 
tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (a 
fogyatékosság minden típusára) sor az alábbiakkal 
egészül ki: 
„(9-10. évfolyam)” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 

szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső 
határa a szerv kiadásaiban:” 

 
4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató 
költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont az alábbiak 
szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
5) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az 

alábbiak szerint módosul:  
„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig 
alkalmazandó)” 
ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki: 
„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől 
alkalmazandó) 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd”  

 
6) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül: 

„- diáksport feladatokról” 
ezzel egyidejűleg az alábbiakkal egészül ki: 
„- érettségi és szakmai vizsgák 
szervezése” 

 
7) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
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a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. 
pontja 9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 
11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as 
pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös 
pontra, a 17. pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es 
pontra, a 19. pontja 18-as pontra, a 20. pontja 19-es 
pontra, a 21. pontja 20-as pontra, a 22. pontja 21-es 
pontra, a 23. pontja 22-es pontra, a 24. pontja 23-as 
pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül a 26. pontja 25-ös 
pontra változik. 

 
8) Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép 

hatályba. Az alapító okirat 16. A. pontja 2011. augusztus 
31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 16. pont B. 
pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
9) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratát 
módosító okiratot a határozat 5. számú, az egységes 
szerkezetű alapító okiratát a határozat 6. számú 
melléklete szerint jóváhagyja. 

 
VII. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 

18.) sz. kgy. határozat VI. 1-6. pontját visszavonja. 
 

VIII. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés 
Gyula Könyvtára alapító okiratát 2011. május 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre 

kerülnek: 
„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 
„751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 
„923127   Közművelődési könyvtári tevékenység” 

  
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 

szerint módosul: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső 
határa a szerv kiadásaiban:” 

 
4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
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Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
5) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. 
pontja 9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 
11-es pontra, a 13. pontja 12-es pontra, a 14. pontja 13-as 
pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös 
pontra, a 17. pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es 
pontra, a 19. pontja 18-as pontra változik. 

 
6) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula 

Könyvtára alapító okiratát módosító okiratot a határozat 7. 
számú, az egységes szerkezetű alapító okiratát a 
határozat 8. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
IX. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 

18.) sz. kgy. határozat X. 1-8. pontját visszavonja. 
 

X. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 2011. 
május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi 

bevezető rész lép: 
 

„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, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltakra figyelemmel a Megyei Önkormányzat és 
szervei működésével, közfeladatai 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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2)  Az alapító okirat 6. Alaptevékenysége pontjában felsorolt 
alaptevékenységek közül az alábbi tevékenységek 
törlésre kerülnek: 
„821900-1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 
841902-1 Központi költségvetési befizetések 
852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 
853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 
856000-1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex 
támogatása 
856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
860000-1 Egészségügy intézményeinek, programjainak 
komplex fejlesztési támogatása 
861000-1 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési 
támogatása 
862000-1 Járóbeteg-ellátásá, fogorvosi ellátás komplex 
fejlesztési támogatása 
862220-1 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos 
beavatkozás) 
870000-1 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 
872000-1 Pszichiátriai betegek bentlakásos szociális 
ellátásának komplex támogatása 
873000-1 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos 
szociális ellátásának komplex támogatása 
879031-1 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális 
ellátása 
889935-1 Otthonteremtési támogatás 
890301-1 Civil szervezetek működési támogatása 
890302-1 Civil szervezetek program- és egyéb 
támogatása 
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás  
890502-1 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének 
támogatása 
890503-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények 
fenntartásának és fejlesztésének támogatása 
890504-1 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, 
kulturális tevékenységének támogatása 
890505-1 Egyházak közösségi és hitéleti 
tevékenységének támogatása 
890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi 
tevékenységek támogatása 
890602-1 Szakmai érdekképviseleti tevékenység 
támogatása 
890603-1 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609-1 Egyéb érdekképviseleti tevékenység 
támogatása 
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931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás” 
 
3) Az alapító okirat 7. pontjának megnevezése és tartalma 

„Kiegészítő tevékenység (2010. január 1-jétől 
alkalmazandó): 
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200-2 Ingatlankezelés 
811000-2 Építményüzemeltetése 
821900-2 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
900400-2 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezése” 
törlésre kerül. 

 
4) Az alapító okirat 8. pontjának megnevezése és tartalma 

törlésre kerül, helyébe az alábbi új megnevezés és 
tartalom lép: 
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső 
határa a szerv kiadásaiban: 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási 
tevékenységet nem folytat.” 

 
5) Az alapító okirat 12. pontja megnevezése és tartalma  

„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” 
törlésre kerül. 

 
6) Az alapító okirat 12. pontjának megnevezését és tartalmát 

az alábbiak szerint hagyja jóvá az alapító szerv: 
„ Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása 
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
7) Az alapító okirat pontjainak megjelölése a következők 

szerint módosul: a 8. pont számozása 7. pontra, 9. pont 
számozása 8. pontra, a 10.pont számozása 9. pontra, a 
11.pont számozása 10. pontra, a 12. pont számozása 11. 
pontra, a 13. pont számozása 12. pontra, a 14. pont 
számozása 13. pontra, a 15. pont számozása 14. pontra 
módosul. 

 
8) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 

alapító okiratát módosító okiratot a határozat 9. számú, az 
egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 10. 
számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 
XI. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 

18.) sz. kgy. határozat XI. 1-16. pontját visszavonja. 
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XII. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László 

Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratát 2011. 
május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
 

„900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezése” 
„841901-1  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak 

szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa 
a szerv kiadásaiban:” 

 
ezzel egyidejűleg az 582901-4 Egyéb szoftverkiadás sor az 
alábbiak szerint módosul: 

 
„582900-4 Egyéb szoftverkiadás” 

 
4) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont 

megnevezése  
 

„a) Kisegítő tevékenysége: 
140000-3 Ruházat gyártása 
181100-3 Napilapnyomás  
181200-3 Nyomás (kivéve: napilap) 
181300-3 Nyomdai előkészítő tevékenység  
181400-3 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
250000-3 Fémfeldolgozási termék gyártása  
310000-3 Bútorgyártás  
331200-3 Ipari gép, berendezés javítása  
411000-3   Épületépítési projekt szervezése 
412000-3  Lakó- és nem lakó épület építése  
429900-3  Egyéb m.n.s. építés  
431100-3 Bontás  
432100-3 Villanyszerelés 
432200-3 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés  
432900-3   Egyéb épületgépészeti szerelés 
433100-3  Vakolás  
433200-3  Épületasztalos-szerkezet szerelése  
433300-3  Padló-, falburkolás  
433400-3  Festés, üvegezés 
433900-3  Egyéb befejező építés m.n.s.  
452000-3  Gépjárműjavítás, -karbantartás 
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471100-3 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
472100-3  Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme  
472200-3 Hús, húsáru kiskereskedelme  
472400-3  Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem  
472500-3  Ital-kiskereskedelem 
472900-3  Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
476200-3  Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
477800-3  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
494100-3  Közúti áruszállítás  
493909-3  M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
581400-3  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
620100-3  Számítógépes programozás  
620200-3  Információ-technológiai szaktanácsadás  
620300-3  Számítógép-üzemeltetés  
631100-3  Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  
639990-3  M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
702200-3  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
711200-3  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
771100-3  Személygépjármű kölcsönzése  
773000-3  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
774000-3  Immateriális javak kölcsönzése 
812100-3  Általános épülettakarítás 
812200-3  Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900-3 Egyéb takarítás  
813000-3  Zöldterület-kezelés 
821900-3  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
855933-3  Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855935-3  Szakmai továbbképzések  
855936-3  Kötelező felkészítő képzések  
855937-3  M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
855941-3  Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ 
képzések 
855942-3  Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ 
képzések 
855943-3  Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ 
képzések 
855944-3  Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ 
képzések 
910203-3  Múzeumi kiállítási tevékenység 
952400-3  Bútor, lakberendezési tárgy javítása 
960200-3  Fodrászat, szépségápolás 
960400-3  Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

 
A költségvetési szerv kiadásain belül a kisegítő 
tevékenység kiadásainak felső határa 20%. 

 
b) Vállalkozási tevékenysége”  

 
törlésre kerül. 
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5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 
közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az 
alábbiak szerint módosul: 
 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási 
jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
6)  Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az 

alábbiak szerint módosul: 
 

„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig 
alkalmazandó)” 
 
ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki: 
 
„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől 
alkalmazandó) 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd”  

 
7) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül: 
 

„- diáksport feladatokról” 
„-  differenciált képesség fejlesztésről” 
„-  sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról, kollégiumi 
ellátásáról (szállásnyújtásról)” 
„- a középiskolai pedagógusok érettségire történő 
felkészítéséről” 
 
ezzel egyidejűleg a 26. pont tartalma az alábbiakkal 
egészül ki: 
 
„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése” 

 
8) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint 

módosul: 
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a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 
9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es 
pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, 
a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 
18-as pontra, a 20. pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as 
pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. pontja 22-es pontra, 
a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül a 
26. pontja 25-ös pontra változik. 

 
9)  Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép 

hatályba. Az alapító okirat 16. A. pontja 2011. augusztus 
31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 16. pont B. 
pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
10) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László 

Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratát módosító 
okiratot a határozat 11. számú, az egységes szerkezetű 
alapító okiratát a határozat 12. számú melléklete szerint 
jóváhagyja. 

 
XIII. A Tolna Megyei Önkormányzat kezdeményezi a 

törzskönyvi nyilvántartást kezelő Magyar Államkincstárnál, 
hogy az alapító okirat módosítását 2011. május 1-jétől 
vezesse át a törzskönyvi nyilvántartáson. 

 
Határidő: valamennyi pont vonatkozásában 2011. május 1. 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke  
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

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



                                   1. melléklet 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság  

alapító okiratának módosításáról 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermekvédelmi 
Igazgatóság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

 
„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
 
4) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont megnevezése  
 

„a) Kisegítő tevékenység: 
856099-3 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
A költségvetési szerv összes kiadásán belül a kisegítő tevékenység 
kiadásinak felső határa 5%. 

b) Vállalkozási tevékenység:” 
 
törlésre kerül. 

 
5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

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

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 
 

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
6) Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 
„Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben, 
valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott munkakör 
mellett határozott időre bízza meg.” 
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7) Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
Telephelyei, címei:  

 
 „7133 Fadd, Új utca 18. utógondozó lakásotthon” 
 
törlésre kerül 
 

8)  Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
 „a 486 hrsz., Fadd, Új u. 18. (utógondozó lakásotthon)” 
 
törlésre kerül 
 

9) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. 
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17-es 
pontja 16-os pontra, a 18-as pontja 17-es pontra változik. 

 
10)  Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba.  
 
Szekszárd, 2011. április 28. 

 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. 
(IV. 28.) kgy. határozatával 2011. május 1-jei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



 

2. 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 Gyermekvédelmi Igazgatóság 
                             
                            Rövidített neve: Gyermekvédelmi Igazgatóság 

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
  

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 48-52. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
gyermekvédelmi szakellátás 
Szakágazati besorolása: 879040  Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 

 
6. Alaptevékenysége: 
 

879012-1 Gyermekotthoni ellátás 
879014-1 Különleges gyermekotthoni ellátás 
879015-1 Utógondozó otthoni ellátás 
879016-1 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 
879041-1 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális 

ellátás komplex támogatása 
889206-1 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás  
562917-1 Munkahelyi étkeztetés 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
855935-1 Szakmai továbbképzések 
855936-1 Kötelező felkészítő képzések 
 

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
8. Működési köre: 

 
Tolna megye   
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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 neve, székhelye: 
 

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

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben, 
valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott munkakör 
mellett határozott időre bízza meg. 

 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
14. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
15. Telephelyei, címei:  

 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 5. Megyei Gyermekvédelmi 

Szakértői Bizottság 
Módszertani Gyermekotthon 

7133 Fadd, Rákóczi utca 2. gyermekotthon 
7133 Fadd, Új utca 18. lakásotthon 
7133 Fadd, Széchenyi utca 49.  lakásotthon 
7191 Hőgyész, Széchenyi utca 1.  gyermekotthon 
7174 Kéty, Rákóczi utca 93.  lakásotthon 
7095 Iregszemcse, Móricz Zs. u.21. lakásotthon 
7090 Tamási, Csortos Gy. utca 15.  lakásotthon 
7251 Kapospula, Rákóczi utca 63.  lakásotthon 
7056 Szedres, Rákóczi u. 48. lakásotthon 
7047 Sárszentlőrinc, Rákóczi u. 46. lakásotthon 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. gyermekotthon 
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. 4 db lakásotthon 
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16. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 
 
           A 1896/5 hrsz., Szekszárd, Széchenyi u. 48-52., 

  a 16/2 hrsz., Szekszárd, Szentmiklósi u. 5., 
  a 1704/2 hrsz., Fadd, Rákóczi u. 2.,  

 a 1704/3 hrsz., Fadd, Rákóczi u. 2.,  
  a 486 hrsz., Fadd, Új u. 18., 
  a 236/3 hrsz., Fadd, Széchenyi u. 49.,  
  a 6/5 hrsz., Hőgyész, Széchenyi u. 1.,  
  a 195 hrsz., Kéty, Rákóczi Ferenc u. 93., 
   a 292 hrsz., Iregszemcse, Móricz Zsigmond utca 21., 
   a 496/27 hrsz., Tamási, Csortos Gyula utca 15. 
  a 198 hrsz., Kapospula, Rákóczi utca 63. sz. , 
  a 383/12 hrsz. Szedres, Rákóczi u. 48. sz.,   
  a 243 hrsz. Sárszentlőrinc, Rákóczi u. 46., valamint 

 a 18/21 hrsz, Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. sz.  ingatlanok használati joga.  
 
17. Egyéb rendelkezések: 
 

Gyermekotthoni férőhelyek száma:  253 fh. 
Nevelőszülői hálózat férőhelyeinek száma: 400 fh. 

     ebből legfeljebb      20 külső fh. 
 
Az intézmény gondoskodik továbbá: 

- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzésről,  
- szociális továbbképzésről 

 
 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 
 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. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal, a 
2011. február 18-i ülésén a 18/2011. (II. 18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei 
hatállyal, a …/2011. (IV. 28.) kgy. határozatával 2011. május 1-jei hatállyal hagyta 
jóvá.  
 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



                                  3. melléklet  
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja  

alapító okiratának módosításáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Általános 
Művelődési Központja alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
 

1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
 

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai „ 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
 

4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

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

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 
 

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő költségvetési szerv. A Közgyűlés a gazdálkodó szervezettel 
nem rendelkező ÁMK gazdálkodási feladatainak ellátására a Tolna Megyei 
Önkormányzat Wosinsky Mór Múzeumát jelöli ki.” 

 
5) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 

a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. 
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, 19. pontja 18-as pontra, 20. pontja 
19-es pontra, 21. pontja  20-as pontra, 22. pontja 21-es pontra, 23. pontja 22-es 
pontra, 24. pontja  23-as pontra, 25. pontja 24-es pontra, 26. pontja 25-ös pontra 
változik. 
 

6) Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba.  
 
Szekszárd, 2011. április 28. 

 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
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Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése  ../2011. (IV. 
28.) kgy. határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



 

4. 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)): 
  
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
 Oktatást kiegészítő tevékenység   

 
Szakágazati besorolása: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység  

                
6. Alaptevékenysége: 
 

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
- tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 
      bizottsági tevékenység 

 842153-1 Nemzetközi kulturális együttműködés 
 855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932-1 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855935-1 Szakmai továbbképzések 

 856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205-1 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása 
 931301-1 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

931302-1 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) 
tevékenysége támogatása 

 931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 



2 

 

 
7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
8. 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 neve, székhelye: 
 

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

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
 

Önállóan működő költségvetési szerv. A Közgyűlés a gazdálkodó 
szervezettel nem rendelkező ÁMK gazdálkodási feladatainak ellátására a 
Tolna Megyei Önkormányzat Wosinsky Mór Múzeumát jelöli ki. 
 

12. 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.  
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 

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

Általános művelődési központ 
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17. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
18. Tagintézményei:  
  
19. Telephelyei, címei:  
 
 7100 Szekszárd, Garay tér 9.    
 
20. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
21. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
meg. 

 
22. Maximális gyermek- tanulólétszám:  
 
23. Tagozat megnevezése: 
 
24. Évfolyamok száma: 
 
25. Egyéb rendelkezések: 
 
 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 
 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. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal, első 
módosítását a 89/2009. (XI.27.) kgy. határozatával, második módosítását a 18/2011. 
(II. 18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal harmadik módosítását 
../2011. (IV. 28.) kgy. határozatával 2011. május 1-jei hatállyal fogadta el. 
 
 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



   5. melléklet  
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézménye alapító okiratának módosításáról 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
 

 „841901-1  Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai” 

 
ezzel egyidejűleg a 853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
szakiskolai oktatása (a fogyatékosság minden típusára) sor az alábbiakkal egészül 
ki: 
 
„(9-10. évfolyam)” 

 
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
 

4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

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

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont az alábbiak szerint módosul: 

 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
 

5) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az alábbiak szerint módosul:  
 

„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó)” 
 
ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki: 
 
„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
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fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd”  

 
6) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül: 
 

„- diáksport feladatokról” 
 
ezzel egyidejűleg az alábbiakkal egészül ki: 
 
„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése” 
 

7) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. pontja 
10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as 
pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. pontja 16-os 
pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra, a 20. pontja 19-es 
pontra, a 21. pontja 20-as pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. pontja 22-es 
pontra, a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül a 26. pontja 25-ös 
pontra változik. 

 
8) Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba. Az alapító okirat 16. A. 

pontja 2011. augusztus 31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 16. pont B. 
pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
 
Szekszárd, 2011. április 28. 

 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (IV. 
28.) kgy. határozatával 2011. május 1-ei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



 

 
6. 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 25/2009 (III. 27.) kgy. határozatával, 2009. július 1-  
jei hatállyal 
 
 

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Alapfokú oktatás 
 
Szakágazati besorolása: 852010   Alapfokú oktatás (szakágazat) 
 
 

6. Alaptevékenysége: 
 
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

(a fogyatékosság minden típusára) 
852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-

4. évfolyam) 
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  
(a fogyatékosság minden típusára) 

852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-



2 

 

8. évfolyam) 
852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  
(a fogyatékosság minden típusára) 

853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása (a fogyatékosság minden típusára) (9-10. évfolyam) 

853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon  

853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon (a fogyatékosság minden típusára) 

853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon (a fogyatékosság minden típusára) 

855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (a 
fogyatékosság minden típusára) 

855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése (a fogyatékosság minden típusára) 

855918-1 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 
tanulószobai nevelése (a fogyatékosság minden típusára) 

855922-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (a fogyatékosság 
minden típusára) 

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
-   logopédiai ellátás, 
-   nevelési tanácsadás, 
-   konduktív pedagógiai ellátás, 
-   gyógytestnevelés, 
-   továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
-   iskolapszichológiai feladatok 

856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 
- gyógypedagógiai tanácsadás 

856013-1 Fejlesztő felkészítés   
856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára ( 

normál és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, a 
fogyatékosság minden típusára) 

559099-1 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 
561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése  
562916-1 Üdülői, tábori étkeztetés  
562917-1 Munkahelyi étkeztetés 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 

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

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

 
 
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 neve, székhelye: 
 

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

 
 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
 
12. 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.  
 
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

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

Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 
- óvoda 
- általános iskola 
- szakiskola 
- kollégium 

 
- pedagógia szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 
- nevelési tanácsadás 
- fejlesztő iskola 

 
  A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó) 

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   

 
B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd   

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

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

  
 
19. Telephelyei, címei:  
 

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

 
 
20. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
 
21. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
meg. 

 
 
22. Maximális gyermek- tanulólétszám:  
 

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

         Fejlesztő iskola:          12 fő 
 
 
23. Tagozat megnevezése: 
 
 
24. 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 
 
 

25. Egyéb rendelkezések: 
 

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: 
- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) 
- ingyenes és kedvezményes étkeztetésről 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
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- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról 
- szakiskolai oktatás keretében a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati oktatásról  
- előkészítő 9. évfolyam 
- érettségi és szakmai vizsgák szervezése 
 

 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 
 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. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal, első 
módosítását 2009. november 27-i ülésén a 98/2009. (XI. 27.) kgy. határozatával, 
második módosítását 2010. április 30-i ülésén a 48/2010. (VI. 30.) kgy. 
határozatával, harmadik módosítását 2011. február 18-i ülésén 18/2011. (II. 18.) kgy. 
határozatával - a 16.B. pont kivételével - 2011. március 1-jei hatállyal, negyedik 
módosítását 2011. április 28-i ülésén …/2011. (VI. 28.) kgy. határozatával május 1-jei 
hatállyal hagyta jóvá. 
 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



                           7. melléklet 
 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára 
alapító okiratának módosításáról 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés 
Gyula Könyvtára alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 
 

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai „ 

„751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai” 
„923127        Közművelődési könyvtári tevékenység” 

   
2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
 
4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

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

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 
 

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  
 

5) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-es pontra, a 14.  
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra változik. 
 

6)  Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba.  
 
 
Szekszárd, 2011. április 28. 

 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
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Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2011. (IV. 
28.) kgy. határozatával 2011. május 1-jei hatállyal jóváhagyta. 
 
 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



 

8. 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 Illyés Gyula Könyvtára 
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Könyvtári tevékenység 

 
Szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári tevékenység     

 
6. Alaptevékenysége:  
     

910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122-1  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123-1 Könyvtári szolgáltatások  
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

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

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
8. 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. 
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10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

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

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

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

választási rendje 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § szerint pályázat 
útján, legfeljebb 5 év határozott időre az alapító szerv bízza meg.  
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

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

 
Megyei könyvtár 

 
17. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

           A 1858 hrsz., Szekszárd, Széchenyi u. 51.,  
 a 1859/1 hrsz., Szekszárd, Széchenyi u. 53., valamint  

a 4887/7/A/31 hrsz., Szekszárd, Május 1. u. 2. sz. ingatlanok használati joga. 
 
18. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
meg. 

 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 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. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal 
hagyta jóvá, első módosítását a 2011. február 18-i ülésén a 18/2011. (II. 18.) kgy. 
határozatával 2011. március 1-jei hatállyal, második módosítását 2011. április 28-i 
ülésén a …/2011. (IV. 28.) kgy. határozatával 2011. május 1-jei hatállyal fogadta el.  
 
 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



                          9. melléklet 
 
 
 

    
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratának módosításáról 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1)  Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép: 
 
„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, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a Megyei Önkormányzat és szervei 
működésével, közfeladatai 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.” 
 
 
2) Az alapító okirat 6. Alaptevékenysége pontjában felsorolt alaptevékenységek 
közül az alábbi tevékenységek törlésre kerülnek: 

„821900-1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
841902-1 Központi költségvetési befizetések 
852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
856000-1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
860000-1 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési 

támogatása 
861000-1 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 
862000-1 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 
862220-1 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 
870000-1 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása 
872000-1 Pszichiátriai betegek bentlakásos szociális ellátásának komplex 

támogatása 
873000-1 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának 

komplex támogatása 
879031-1 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása 
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889935-1 Otthonteremtési támogatás 
890301-1 Civil szervezetek működési támogatása 
890302-1 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás 
890502-1 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása 
890503-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és 

fejlesztésének támogatása 
890504-1 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális 

tevékenységének támogatása 
890505-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
890602-1 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 
890603-1 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609-1 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás” 

 
3) Az alapító okirat 7. pontjának megnevezése és tartalma 

     „Kiegészítő tevékenység (2010. január 1-jétől alkalmazandó): 
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200-2 Ingatlankezelés 
811000-2 Építményüzemeltetése 
821900-2 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
900400-2 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése” 

    törlésre kerül. 
 
4) Az alapító okirat 8. pontjának megnevezése és tartalma  törlésre kerül, helyébe az 
alábbi új megnevezés és tartalom lép: 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem 
folytat.” 

 
5) Az alapító okirat 12. pontja megnevezése és tartalma  

„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” 

    törlésre kerül. 
6) Az alapító okirat 12. pontjának megnevezését és tartalmát az alábbiak szerint 
hagyja jóvá az alapító szerv: 
           „ Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása 
              Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 
 
7.) Az alapító okirat pontjainak megjelölése a következők szerint módosul: a 8. pont 
számozása 7. pontra, 9. pont számozása 8. pontra, a 10.pont számozása 9. pontra, 
a 11.pont számozása 10. pontra, a 12. pont számozása 11. pontra, a 13. pont 
számozása 12. pontra, a 14. pont számozása 13. pontra, a 15. pont számozása 14. 
pontra módosul. 
 
 



 3
 
 
 
Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba.  

 
Szekszárd, 2011.  február 18. 

 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 18/2011. 
(II.  18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



10. melléklet 

 
Alapító okirat 

 
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, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a Megyei Önkormányzat és szervei 
működésével, közfeladatai 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. 
 

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) 
841112-1 Önkormányzati jogalkotás 
841114-1 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115-1 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
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841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841125-1 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
552001-1 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200-1 Ingatlankezelés 
811000-1 Építményüzemeltetése 
841401-1Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 
842152-1 Nemzetközi oktatási együttműködés 
842153-1 Nemzetközi kulturális együttműködés 
842155-1 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai 
842160-1 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
842206-1 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) 
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
853111-1 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9-12/13. évfolyam) 
853113-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9-12/13. évfolyam) 
853121-1 Nappali rendszerű, szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9-10. évfolyam) 
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

855921-1  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 
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855922-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

855923-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 
856013-1 Fejlesztő felkészítés 
856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
861001-1 Fekvőbetegek aktív ellátása 
861002-1 Fekvőbetegek krónikus ellátása 
862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
862212-1 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
862213-1 Járóbetegek gyógyító gondozása 
872001-1 Pszichiátriai betegek tartós ellátása 
872002-1 Szenvedélybetegek tartós ellátása 
872006-1 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása 
873011-1 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873013-1 Demens betegek bentlakásos ellátása 
873019-1 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása (emeltszintű 

ellátás) 
873021-1 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
873023-1 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 
873024-1 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 
879012-1 Gyermekotthoni ellátás 
879013-1 Speciális gyermekotthoni ellátás 
879014-1 Különleges gyermekotthoni ellátás 
879016-1 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 
889206-1 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890214-1 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 
890216-1 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 

támogatásuk 
890222-1 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 

támogatásuk 
890431-1 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 
890432-1 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 
900113-1 Kőszínházak tevékenysége 
900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910123-1 Könyvtári szolgáltatások 
910131-1 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202-1 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931203-1 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205-1 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása 
931301-1 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
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931302-1 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) 
tevékenysége és támogatása 

931901-1 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének 
támogatása 

949900-1 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 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. Gazdálkodási jogköre szerinti besorolása: 

 
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. 
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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, 2011. február 18. 
 
 
 

dr. Puskás Imre                                       dr. Bartos Georgina 
               a Közgyűlés elnöke                                       megyei főjegyző 
 
 
 
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. határozatával, az ötödik 
módosítását a 23/2009. (III. 27.) kgy. határozatával, a hatodik módosítását az 
57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával, a hetedik módosítását a 18/2011. (II. 18.) kgy. 
határozatával 2011. március 1-jei hatállyal fogadta el.  
 
 
Szekszárd, 2011. február 18. 
 
 
                                                                                  dr. Bartos Georgina 
                                                                                     megyei főjegyző  



           11. melléklet  
    

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma alapító okiratának módosításáról 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Szent 
László Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek: 

 
„900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése” 
„841901-1  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai” 
 

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.  
 
3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:” 
 
ezzel egyidejűleg az 582901-4 Egyéb szoftverkiadás sor az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„582900-4 Egyéb szoftverkiadás” 

 
4) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont megnevezése  

 
„a) Kisegítő tevékenysége: 

140000-3    Ruházat gyártása 
181100-3    Napilapnyomás  
181200-3    Nyomás (kivéve: napilap) 
181300-3    Nyomdai előkészítő tevékenység  
181400-3    Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
250000-3    Fémfeldolgozási termék gyártása  
310000-3    Bútorgyártás  
331200-3   Ipari gép, berendezés javítása  
411000-3      Épületépítési projekt szervezése 
412000-3    Lakó- és nem lakó épület építése  
429900-3    Egyéb m.n.s. építés  
431100-3    Bontás  
432100-3    Villanyszerelés 
432200-3    Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés  
432900-3      Egyéb épületgépészeti szerelés 
433100-3    Vakolás  
433200-3    Épületasztalos-szerkezet szerelése  
433300-3    Padló-, falburkolás  
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433400-3    Festés, üvegezés 
433900-3    Egyéb befejező építés m.n.s.  
452000-3    Gépjárműjavítás, -karbantartás 
471100-3   Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
472100-3    Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme  
472200-3    Hús, húsáru kiskereskedelme  
472400-3    Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem  
472500-3    Ital-kiskereskedelem 
472900-3    Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
476200-3    Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
477800-3    Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
494100-3    Közúti áruszállítás  
493909-3    M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
581400-3    Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
620100-3    Számítógépes programozás  
620200-3    Információ-technológiai szaktanácsadás  
620300-3    Számítógép-üzemeltetés  
631100-3    Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  
639990-3    M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
702200-3    Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
711200-3    Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
771100-3    Személygépjármű kölcsönzése  
773000-3    Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
774000-3    Immateriális javak kölcsönzése 
812100-3    Általános épülettakarítás 
812200-3    Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900-3   Egyéb takarítás  
813000-3    Zöldterület-kezelés 
821900-3     Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
855933-3    Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855935-3    Szakmai továbbképzések  
855936-3    Kötelező felkészítő képzések  
855937-3    M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
855941-3    Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések 
855942-3    Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések 
855943-3    Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések 
855944-3    Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések 
910203-3    Múzeumi kiállítási tevékenység 
952400-3    Bútor, lakberendezési tárgy javítása 
960200-3    Fodrászat, szépségápolás 
960400-3    Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
 

A költségvetési szerv kiadásain belül a kisegítő tevékenység kiadásainak felső 
határa 20%. 
 
b) Vállalkozási tevékenysége”  
 
törlésre kerül. 
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5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma: 
 

„Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységének jellege alapján: 

közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

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

 
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul: 

 
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”  

 
6)  Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az alábbiak szerint 

módosul: 
 

„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó)” 
 
ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki: 
 
„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd”  

 
7) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül: 
 

„- diáksport feladatokról” 
„-  differenciált képesség fejlesztésről” 
„-  sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról, kollégiumi ellátásáról 

(szállásnyújtásról)” 
„- a középiskolai pedagógusok érettségire történő felkészítéséről” 
 
ezzel egyidejűleg a 26. pont tartalma az alábbiakkal egészül ki: 
 
„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése” 
 

8) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul: 
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. 
pontja 10-es pontra,  a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. 
pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. 
pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra, a 20. 
pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. 
pontja 22-es pontra, a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül a 
26. pontja 25-ös pontra változik. 
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9)  Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba. Az alapító okirat 16. 
A. pontja 2011. augusztus 31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 16. pont B. 
pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 

Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2011. (IV. 
28.) kgy. határozatával 2011. május 1-ei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 

 



 

12. 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 Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
(Térségi Integrált Szakképző Központ) 
Az intézmény a rövidebb Szent László Szakképző Iskola név használatára is 
jogosult. 
 

2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
  
 45/2008 (VI. 06.) Kgy. határozat 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

- Tolna Megyei Önkormányzat Ady Endre Középiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.) 

- Tolna Megyei Önkormányzat Hunyadi Mátyás Középiskolája és 
Szakiskolája (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.) 

- Tolna Megyei Önkormányzat Dr. Kelemen Endre Szakközépiskolája és 
Kollégiuma (7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10.) 

- Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj Pál Általános Iskolája (7100 
Szekszárd, Keselyűsi u. 22.) 

 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Szakmai középfokú oktatás (szakágazat) 
Szakágazati besorolása: 853200  Szakmai középfokú oktatás  

 
6. Alaptevékenysége: 
 

852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 

852024-1 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
853111-1  Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9-12/13. évfolyam) 
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 

853114-1  Gimnáziumi felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
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853122-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 

                       (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 
853124-1 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
                       (esti és levelező oktatás) 
853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
                       (szakiskolai oktatás és iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-

10. évfolyamán) 
853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9-10. évfolyam)  
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 

853134-1 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. 
évfolyam) 

853135-1 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) 
                       (esti, levelező oktatás) 
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon  
853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon  
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 

853214-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás  

853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon  
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 

853224-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 

853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai 
oktatás a szakképzési évfolyamokon  

853234-1 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
854211-1 Felsőfokú szakképzés 
855917-1 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918-1 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 

tanulószobai nevelése  
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 

855921-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelése 

855922-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos 
nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

                        (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)  
552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
553000-1 Kempingszolgáltatás 
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
                       (normál és sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) 
559099-1 Egyéb m. n. s. szálláshely-szolgáltatás 
561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100-1 Rendezvényi étkeztetés 
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562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562916-1 Üdülői, tábori étkeztetés 
562917-1  Munkahelyi étkeztetés 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200-1 Ingatlankezelés 
931102-1  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
853000-1    Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex  

  támogatása 
856091-1         Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
856092-1         Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai  
                        Szolgáltatások 

 
7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: 
 
1.   A Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző 
Központ) akkreditált Szolgáltatási és Felnőttképzési Központot működtet, melynek 
keretében végezhető vállalkozási tevékenység: 

854213-4  Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 
855100-4 Sport, szabadidős képzés 
855200-4 Kulturális képzés 
855300-4 Járművezető-oktatás 
855937-4   M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
855931-4 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932-4 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855934-4  Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 

 
2. Egyéb vállalkozási tevékenységek: 

016100-4 Növénytermesztési szolgáltatás 
412000-4 Lakó- és nem lakó épület építése 
433100-4 Vakolás 
433200-4 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
433300-4 Padló-, falburkolás 
433400-4 Festés, üvegezés 
439100-4 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
439900-4 Egyéb speciális szaképítés m. n. s. 
581100-4 Könyvkiadás 
581900-4 Egyéb kiadói tevékenység 
582900-4 Egyéb szoftverkiadás 
591112-4 Promóciós, reklámfilm, -video gyártása 
620100-4 Számítógépes programozás 
620200-4 Információ-technológiai szaktanácsadás 
140000-4  Ruházat gyártása 
181100-4  Napilapnyomás  
181200-4  Nyomás (kivéve: napilap) 
181300-4 Nyomdai előkészítő tevékenység  
181400-4 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
471100-4  Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
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472100-4  Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme  
472200-4  Hús, húsáru kiskereskedelme  
472400-4  Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem  
472500-4  Ital-kiskereskedelem 
472900-4  Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
476200-4  Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
477800-4  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
581400-4  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
702100-4  PR, kommunikáció 
731100-4  Reklámügynöki tevékenység 
731200-4  Médiareklám 
732000-4  Piac-, közvélemény-kutatás 
743000-4  Fordítás, tolmácsolás 
749031-4  Módszertani szakirányítás 
749032-4  Minőségbiztosítási tevékenység 
749050-4  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
781000-4  Munkaközvetítés  
782000-4  Munkaerő-kölcsönzés 
783000-4  Egyéb emberierőforrás-ellátás,- gazdálkodás 
812100-4  Általános épülettakarítás 
812200-4  Egyéb épület-, ipari takarítás  
812900-4  Egyéb takarítás  
813000-4  Zöldterület-kezelés 
821100-4  Összetett adminisztratív szolgáltatás 
823000-4  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
855933-4  Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855935-4  Szakmai továbbképzések  
855936-4  Kötelező felkészítő képzések  
855937-4  M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
855941-4  Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések 
855942-4  Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések 
855943-4  Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések 
855944-4  Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések 
 

A költségvetési szerv kiadásain belül a vállalkozási tevékenység kiadásainak felső 
határa 20%. 
 
8. Működési köre: 

 
Tolna megye (de más megyéből is felvehetők tanulók)  

 
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. 
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10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

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

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján: 
 
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

Az intézmény szervezeti egységeként működő Belső Ellenőrzési Iroda ellátja a 
Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási és művelődési 
intézmények belső ellenőrzési feladatait. 

 
12. 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.  
 

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 

14. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
15. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
16. Az intézmény típusa:  
 
             általános iskola (5-8 évfolyam) 

többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény,  
gimnázium             

             szakközépiskola  
 szakiskola  

kollégium 
              

  A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó) 
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, 
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b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd   

 
B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd   

 
17. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
18. Tagintézményei és intézményegységei:  
 

1. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma (TISZK) Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézménye  

      7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 8-10. 
  
2. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma (TISZK) Vendéglátó Szakképző Tagintézménye 
      7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7. 
 
3. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma (TISZK) Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézménye  
      7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12. 

  
4. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma (TISZK) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye 
      7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51. 
  
5. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma (TISZK) Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézménye  
      7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18. 
  
6. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma (TISZK) Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézménye 
      7090 Tamási, Deák F. u. 6-8 
 
7. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és   
 Kollégiuma (TISZK) Általános Iskolai Tagintézménye  
      7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. 
 

 19. Telephelyei, címei:  
 
 Vízitelep, 7133 Fadd-Dombori, Dunasor 16. 

 „B” épület: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 48. 
Kollégium: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44. 
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51. 
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Tanműhely: 7150 Bonyhád, Rákóczi u. 31. (557/1 hrsz.ú), 
Tanműhely: 7090 Tamási, Rákóczi u. 21. 
Tanműhely: 7090 Tamási-Fornád, 0372/1 hrsz. 
Tankert, állattartó telep: 

- Erdőrész Tamási 1465/1. és 1467 hrsz. 
- Szarkahegy Tamási 3318 hrsz. 

Tanszálló, tankonyha, tanétterem, 7090 Tamási, Szabadság u. 9 
Garay tankonyha, 7100 Szekszárd Garay udvar 1. 

 
20. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 
- 1937 hrsz.-ú iskola, kollégium, Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 
- 4443 hrsz.-ú iskola kollégium, Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10. 
- 4000/2 hrsz.-ú  iskola, Szekszárd, Hunyadi u. 7. 
- 4039/12 hrsz.-ú Iskola, Szekszárd Keselyűsi u. 22. 
- 1829/5/A/19 hrsz.-ú  Garay tankonyha, Szekszárd Garay udvar 1. 
- 1829/6/A/5 hrsz.-ú Garay Étterem, Szekszárd, Garay tér 1-7. 
- 3402 hrsz.-ú ingatlan, faddi csónaktároló Tolna Megyei Önkormányzat 

által biztosított használati joga, 
- Szekszárd 1803 hrsz.-ú (Szent László u. 8-12.) ingatlanon Szekszárd 

Megyei Jogú Város Önkormányzat által biztosított használati jog 
- Bonyhád 77 hrsz.-ú (Bonyhád, Széchenyi tér 18. sz. alatti) ingatlanon, a 

Bonyhád 2344 hrsz.-ú ingatlanon (Bonyhád, Perczel Mór u. 51. sz.), a 
Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott 2095 m2 

alapterűletű felépítmény kivételével a Bonyhád 1737 hrsz.ú ingatlanon ( 
Bonyhád, Perczel Mór u. 44.), az 557/1. hrsz.-ú (Bonyhád, Rákóczi u. 31.) 
ingatlanon, a Bonyhád 1925. hrsz.ú (Bonyhád, Perczel u. 48.) ingatlanon 
Bonyhád Város Önkormányzata által  biztosított használati jog; 

- Tamási 86/1 és 86/5  hrsz.-ú ingatlanon ( Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.,) a 
Tamási 1265 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Rákóczi u. 21.), a Tamási 862 
hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Szabadság u. 9.), a Tamási 0372/1 hrsz.-ú 
ingatlanon (Tamási-Fornádpuszta) valamint Erdőrész Tamási 1465/1. és 
1467 hrsz.-ú és a Szarkahegy Tamási 3318 hrsz.-ú ingatlanokon Tamási 
Város Önkormányzata által biztosított használati jog. 

 
21. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabálya-
iról szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti meg. 
 

22. Maximális gyermek- tanulólétszám:  
   
  Nappali tagozat:    5870 fő 
  Esti-, levelező tagozat:     420 fő 
  Kollégium:       580 fő 
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 Székhely:  
  Nappali tagozat:  

  - Szakközépiskola:        900 fő 
  - Szakiskola:      600 fő 

  Kollégium:      200 fő 
 
 Tagintézmények: 
 

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

 Nappali tagozat: 
 - Szakközépiskola:      400 fő 
 - Szakiskola:      350 fő 

 
3. Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény  
 Nappali tagozat: 
 - Szakközépiskola :      600 fő 
 - Szakiskola:      300 fő 
 Esti-, levelező tagozat:    120 fő 

 
4. Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény 
 Nappali tagozat: 
 - Szakközépiskola :      250 fő 
 - Szakiskola:      350 fő 

Esti-, levelező tagozat:    120 fő 
 

5. Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény  
 Nappali tagozat: 
 - Gimnázium:       100 fő 
 - Szakközépiskola:     400 fő 
 Esti-, levelező tagozat:       80 fő 
 Kollégium:          80 fő 
 (7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.)      
 
6. Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény  

 Nappali tagozat: 
 - Szakközépiskola:     350 fő 
 - Szakiskola:      700 fő 
  

Kollégium:              
- 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.      60 fő 
- 7090 Tamási, Szabadság u. 9.                70 fő 
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7.   Általános Iskolai Tagintézmény  
            7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. 
        Nappali tagozat: 

- Általános iskola:       60 fő 
 
23. Tagozat megnevezése: 
 
24. Évfolyamok száma: 
 
Az 1993. évi LXXIX. tv szerint  

Általános iskola  5-8. évfolyam 
Gimnázium:   9-12. évfolyam 
Szakközépiskola:   9-13. évfolyam 
Szakiskola:  9-10. évfolyam az 1993. évi LXXIX. törvény szerint  
Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam 
Tizedik évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés: 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam 

 Középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez vagy középiskolai  
végzettséghez kötött szakképzés: 1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam 

 
Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi szakmacsoportokban 

- 1. Egészségügy 
- 2. Szociális szolgáltatások 
- 3. Oktatás 
- 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
- 5. Gépészet 
- 6. Elektrotechnika-elektronika 
- 7. Informatika 
- 9. Építészet 
- 10. Könnyűipar 
- 11. Faipar 
- 12. Nyomdaipar 
- 13. Közlekedés 
- 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 
- 15. Közgazdaság 
- 16. Ügyvitel 
- 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 
- 18. Vendéglátás-idegenforgalom 
- 19. Egyéb szolgáltatások 
- 20. Mezőgazdaság 

 
25. Egyéb rendelkezések: 
 

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: 
 
-  felnőttoktatásról  
-  nyelvi előkészítő évfolyam indításáról 
-  felzárkóztató oktatásról 
-  hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató 

felkészítéséről 
- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
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- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról 
- ingyenes (kedvezményes) étkeztetésről 
- szakiskolai oktatás keretében a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati oktatásról  
- érettségi és szakmai vizsgák szervezése 

 
 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 
 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. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal, első 
módosítását 2009. november 27-i ülésén a 102/2009. (XI. 27.) kgy. határozatával, 
második módosítását 2010. április 30-i ülésén a 48/2010. (IV. 30.) kgy. 
határozatával, harmadik módosítását 2011. február 18-i ülésén a 18/2011 (II. 18.) 
kgy. határozatával  - a 16.B. pont kivételével - 2011. március 1-jei hatállyal, negyedik 
módosítását 2011. április 28-i ülésén …/2011. (VI. 28.) kgy. határozatával május 1-jei 
hatállyal hagyta jóvá.  
 
Szekszárd, 2011. április 28. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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