
Szám: 2-38/2018. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 
23-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 52/2018. (XI. 
23.) közgyűlési határozata a Pécsi Tudományegyetem 
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési 
Karával, valamint Szekszárd Megyei Jogú Várossal 
együttműködési megállapodás megkötése tárgyában: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, 
hogy a Tolna Megyei Önkormányzat a határozat mellékletét 
képező tartalommal együttműködési megállapodást kössön a 
Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Karával, valamint Szekszárd Megyei Jogú 
Várossal.  
 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a 
Közgyűlés elnökét az együttműködési megállapodás végleges 
tartalmának jóváhagyására, aláírására és szükség szerint 
annak módosítására. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: értelemszerűen 
 
 

k.m.f. 
 
 

 Fehérvári Tamás sk.  dr. Gábor Ferenc sk. 
 a Közgyűlés elnöke  megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
dr. Ritter Beáta 
Szekszárd, 2018. november  
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött egyrészről  

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM  

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.   

Adószáma: 15329798‐2‐02 

Statisztikai jele: 15329798‐8542‐312‐ 02 

OM azonosító FI 58544  

Bankszámlaszám: MÁK 10024003‐00282716‐00000000 

Szerződéskötéssel  érintett  szervezeti  egység:  Kultúratudományi,  Pedagógusképző  és 

Vidékfejlesztési Kar 

Képviseletre jogosult: Prof. Dr. Szécsi Gábor, dékán  

(a továbbiakban: PTE KPVK) 

 

másrészről 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseli: Ács Rezső polgármester 

székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

adószám: 15733562‐2‐17 

statisztikai számjel: 15733562‐8411‐321‐17 

bankszámlaszám: 11746005‐15416566 

(a továbbiakban: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata) 

 

valamint  

Tolna Megyei Önkormányzat  

képviseli: Fehérvári Tamás elnök 

székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11‐13. 

adószám: 15733287‐1‐17 

statisztikai számjel: 15733287‐8411‐321‐17 

bankszámlaszám: 10046003‐00292416‐00000000 

(a továbbiakban: Tolna Megyei Önkormányzat) 

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal: 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

1. A  Pécsi  Tudományegyetem  Kultúratudományi,  Pedagógusképző  és Vidékfejlesztési  Kara  fontos 

szerepet tölt be Tolna megye társadalmi és gazdasági életében. A Kar közvetlen módon  is segíti 

Tolna megye  fiataljainak  képzését,  társadalmi  felzárkózását,  és  közvetíti  az  Egyetem hatását  a 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
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környező Fejér és Bács‐Kiskun megyékre  is. Fontos feladata, hogy a helyi felsőoktatás erősítse a 

megye, a város vezetésének törekvését abban, hogy a fiatalok a térségben telepedjenek le.  

 

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat kiemelten 

fontosnak  tartja,  hogy  Szekszárd  egyetemi  városként  hozzájáruljon  a  képzések  magas 

színvonalának megőrzéséhez,  valamint  támogassa  és  előmozdítsa  a  Szekszárd  város  gazdasági 

érdekeivel és céljaival összhangban lévő egyetemi fejlesztések megvalósítását.  

 

 

I. Az együttműködési megállapodás tárgya, területei 

 

3.  Az  együttműködés  keretében  a  Felek  három  kutatóközpontot  hoznak  létre  a  Pécsi 

Tudományegyetem  szekszárdi  karán  támogatott  fejlesztési  területeknek  megfelelően.  A 

munkacsoportok a következő területeken alakulnak meg: 

 

‐ Dienes  Zoltán  Pedagógus‐továbbképző  és  Gyermekkultúra  Módszertani  Kutatóközpont 

működési  feltételeinek  kialakítása  (a  szekszárdi  kötődésű,  világhírű matematikaprofesszor, 

Dienes Zoltán hagyatékának méltó környezetben történő bemutatása, szellemi örökségének 

megőrzése, gondozása, pedagógusképzésbe és – továbbképzésbe való beépítése; kreativitás‐

,  és  képességfejlesztő  játékainak  kiadása  és  a  21.  századi  infokommunikációs  eszközökre 

történő adaptálása érdekében. 

‐ IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont működési feltételeinek kialakítása (célja 

egy nyílt,  szellemi és  technológiai műhely  kialakítása,  amelyet  a  Felek  a  város és  a megye 

innovációs  tevékenységének  elősegítése  érdekében  hoznak  létre.  A  központ  kialakítása 

kapcsolódik Szekszárd MJV Modern Városok Program keretében megvalósuló szakképzési és 

ipari  park  fejlesztéséhez,  a  Pécsi  Tudományegyetem Modern  Városok  Program  keretében 

megvalósuló  szekszárdi  helyszínű  beszerzéseihez,  valamint  a  Paksi  Atomerőmű  és  a  helyi 

vállalkozások fejlesztéséhez). 

‐ Vidékfejlesztési  Központ  működési  feltételeinek  kialakítása  (a  Magyar  Falvak  Programhoz 

kötődő  pályázati,  döntés  előkészítői  feladatokban  való  közreműködés,  a  vidékfejlesztéssel 

összefüggő,  illetve a megye  ipari fejlesztéseihez kapcsolódó gazdasági, társadalmi, kulturális 

és környezeti  folyamatok kutatása, nyomon követése és elemzése,  tervezési és  tanácsadási 

tevékenység,  a  vidékfejlesztési  képzések  gyakorló  központi  feladatainak  ellátása,  felkérés 

esetén  Szekszárd Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  településfejlesztési  és  Tolna Megye 

Önkormányzata  területfejlesztési koncepciójának a  terület‐ és vidékfejlesztéssel összefüggő 

stratégiai dokumentumainak véleményezése). 

 

 

II. Kapcsolattartás szabályai 

 

4. Felek kijelentik, hogy együttműködési kötelezettségeiknek elvárható módon eleget tesznek, és az 

együttműködéshez szükséges valamennyi információt egymás rendelkezésére bocsátják.  
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5. Felek  kötelesek  egymást  haladéktalanul  értesíteni  minden  olyan  tényről,  eseményről, 

körülményről, amely az együttműködést veszélyezteti vagy gátolja.  

 

6. Felek  az  együttműködéssel  kapcsolatos  lényeges  információkat  az  egyes  munkacsoportok 

rendszeres  találkozóihoz  kötődve  (legalább  negyedéves  gyakorisággal)  egymás  rendelkezésére 

bocsátják. 

 

7. Felek az együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátására az alábbi személyeket jelölik ki. 

 

‐ A  Dienes  Zoltán  Pedagógus‐továbbképző  és  Gyermekkultúra  Módszertani  Kutatóközpont 

működési feltételeinek kialakítása céljából létrehozandó munkacsoport tekintetében: 

 

A PTE KPVK részéről:  

Név: Dr. Bús Imre 

Tel: +36 20 941 8893 

E‐mail: sandor.klein@shl.hu 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről: 

Név: Csillagné Szánthó Polixéna 

Tel: +36 30 418 1368 

E‐mail: cspolix@freemail.hu  

 

Tolna Megyei Önkormányzat részéről: 

Név: Bán Róbert 

Tel: +36 30 536 5348 

E‐mail: ban.robert@tolnamegye.hu 

 

‐ Az  IQ  Ipari Együttműködési és  Innovációs Kutatóközpont működési  feltételeinek  kialakítása 

céljából létrehozandó munkacsoport tekintetében: 

 

A PTE KPVK részéről: 

Név: Dr. Nemeskéri Zsolt 

Tel: +36 30 560 7293 

E‐mail: nemeskeri.zsolt@kpvk.pte.hu 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről: 

Név: dr. Máté István 

Tel: +36 30 185 1393 

E‐mail: gezafia@gmail.com 

 

Tolna Megyei Önkormányzat részéről: 

Név: dr. Gábor Ferenc 

Tel: +36 30 569‐6862 

E‐mail: fojegyzo@tolnamegye.hu 
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‐  A  Vidékfejlesztési  Kutatóközpont  működési  feltételeinek  kialakítása  céljából  létrehozandó 

munkacsoport tekintetében: 

 

A PTE KPVK részéről: 

Név: Dr. Szemethy László 

Tel: +36 30 474 6733 

E‐mail: szemethy.laszlo@kpvk.pte.hu 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről: 

Név: dr. Kajos Nikolett 

Tel: +36 20 464 0561 

E‐mail: kajos.nikolett@szekszard.hu 

 

Tolna Megyei Önkormányzat részéről: 

Név: Naszvadi Balázs 

Tel: +36 30 753 9791 

E‐mail: naszvadi.balazs@tolnamegye.hu 

 

8. A  kapcsolattartók  személyében  bekövetkező  esetleges  változásokról  az  érintett  Fél 

haladéktalanul  írásban  köteles  a másik  Felet  tájékoztatni.  A  tájékoztatás  tudomásulvételét  a 

másik  Fél  köteles  haladéktalanul,  írásban  visszaigazolni.  Ettől  az  időponttól  kezdődően  a 

kapcsolattartónak az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a 

kapcsolattartók  személyének  megváltozására  vonatkozó  bejelentése  és  annak  visszaigazolása 

nem minősül szerződésmódosításnak.  

 

III. Az együttműködési megállapodás megszűnése 

 

9. Felek a jelen megállapodást mindkét Fél által történő aláírástól határozatlan időre kötik. 

 

10. Jelen  megállapodást  bármelyik  Fél  jogosult  a  másik  Félhez  intézett  egyoldalú,  írásos 

nyilatkozatával indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondani. 

 

11. Bármelyik  Fél,  a másik  Fél  súlyos  szerződésszegése  esetén  jogosult  a  jelen megállapodást  a 

szerződésszegő  Félhez  intézett  egyoldalú,  írásos,  indokolással  ellátott  nyilatkozatával,  azonnali 

hatállyal felmondani. 

 

12. Felek a  jelen megállapodást  közös megegyezéssel  kizárólag  írásban, bármikor megszüntethetik 

vagy módosíthatják. 

 
 

IV. Egyéb rendelkezések 
 
 

13. Felek  kijelentik,  hogy  a  jelen  megállapodásból  eredő  bármilyen  vitás  kérdést  elsősorban 

törekednek peren kívül rendezni. Amennyiben mégis bírósági jogvitára kerülne sor, a Felek jelen 
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megállapodással a jogvitájuk eldöntésére hatáskörrel rendelkező pécsi székhelyű rendes bíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

14. Felek  rögzítik,  hogy  jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári 

Törvénykönyv, rendelkezései az irányadók. 

 

15. Jelen  megállapodást  a  Felek  elolvasták,  értelmezték,  és  mint  akaratukkal  mindenben 

megegyezőt,  jóváhagyólag  aláírták.  Jelen  szerződés  hat  (6)  eredeti  példányban  készült, 

amelyekből  kettő  példány  a  Pécsi  Tudományegyetemet,  kettő  példány  Szekszárd Megyei  Jogú 

Város Önkormányzatát, és kettő példány a Tolna Megyei Önkormányzatot illet. 

 

 

Szekszárd, 2018. ………………………..        Pécs, 2018. ……………………………….. 

 

 

 

    ………………………………………………  …………………………………………………… 

             Ács Rezső  Prof. Dr. Miseta Attila 

      polgármester  rektor 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  Pécsi Tudományegyetem 

 

 

 

                 

 

 ……………………………………………………  ……………………………………………….. 

   Fehérvári Tamás  Prof. Dr. Szécsi Gábor 

  elnök  dékán 

  Tolna Megyei Önkormányzat   Kultúratudományi, Pedagógusképző    

    és Vidékfejlesztési Kar   

    Szakmai ellenjegyző 

 

       

    …………………………………………………… 

    pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

              Jogi ellenőrzés: 

 

    …………………………………………………… 

    Dr. Pintér Szilvia 

    kamarai jogtanácsos 

Záradék: 

A PTE KPVK Kari Tanácsa a KT 86/2018.(10.30.) számú határozatával elfogadta a megállapodást. 

   


