2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám

Szám: 812-3/2009.

TOLNA

MEGYEI
KÖZLÖNY
TARTALOM
I.
SZEMÉLYI RÉSZ

105/2009. (XII. 11.) határozat

Létszámcsökkentés elrendeléséről.

114/2009. (XII. 11.) határozat

A Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka által
végzett munkáról szóló beszámolóról.

115/2009. (XII. 11.) határozat

A Közgyűlés Kisebbségi Tanácsnoka által végzett
munkáról szóló beszámolóról.

121/2009. (XII. 11.) határozat

A
Dél-Dunántúli
Önkormányzati
Regionális
Társulás Társulási Tanácsába állandó helyettesek
delegálásáról.

II.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI
20/2009. (XI. 27.) rendelet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről
szóló
2/2009.
(II.
13.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

21/2009. (XI. 27.) rendelet

A
gyermekvédelmi
szakellátások
formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló
15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

22/2009. (XII. 11.) rendelet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről
szóló
2/2009.
(II.
13.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
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III.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI
95/2009. (XII. 11.) határozat

A lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

96/2009. (XII. 11.) határozat

A
megyei
fenntartású
intézmények
saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól
szóló tájékoztatóról.

97/2009. (XII. 11.) határozat

A Közgyűlés 2010. évi munkatervéről.

98/2009. (XII. 11.) határozat

Intézményi alapító okiratok módosításáról.

99/2009. (XII. 11.) határozat

A
Tamási
és
Simontornya
Városkörnyéki
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással
kötött intézményátadásról szóló megállapodás
módosításáról.

100/2009. (XII. 11.) határozat

„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének
javítása a Vármegyeháza és környékének
felújításával”
című
pályázathoz
kapcsolódó
Társulási Megállapodás módosításáról.

101/2009. (XII. 11.) határozat

A
Dél-Dunántúli
Önkormányzati
Regionális
Társulás módosított Társulási Megállapodásának
és Alapító Okiratának jóváhagyásáról.

102/2009. (XII. 11.) határozat

A közoktatási és szakképzési feladatok átadásátvételéről
szóló,
Bonyhád
Város
Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a
Szent László Szakképző Iskola és Kollégium
alapító okiratának módosításáról.

103/2009. (XII. 11.) határozat

A Szekszárd 1829/5/A/19 hrsz.-ú valamint az
1829/6/A/5 hrsz.-ú ingatlanok csere útján történő
hasznosításáról.

104/2009. (XII. 11.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzat
költségvetési koncepciójáról.

106/2009. (XII. 11.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi
összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

107/2009. (XII. 11.) határozat

A 2010. évi költségvetés megalapozása érdekében
működési hitel felvételére irányuló közösségi
értékhatárt elérő közbeszerzéssel kapcsolatos
hatáskörök átruházásáról.

2010.

évi
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108/2009. (XII. 11.) határozat

A Tamási 1882/82 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes
átvételéről szóló Megállapodás módosításáról.

109/2009. (XII. 11.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
irányítása alá tartozó költségvetési szervek évközi
és éves beszámolója felülvizsgálatáról.

110/2009. (XII. 11.) határozat

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól
elnyert támogatások előirányzat maradványainak
lemondásáról.

111/2009. (XII. 11.) határozat

Szakellátások fejlesztésének támogatását célzó
minisztériumi pályázaton való részvételről

112/2009. (XII. 11.) határozat

A DDÖRT által a TÁMOP 5.4.4. számú programra
benyújtott pályázat támogatásáról.

113/2009. (XII. 11.) határozat

A Belső Ellenőrzési Szabályzat módosításának
elfogadásáról.

116/2009. (XII. 11.) határozat

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi
tevékenységéről szóló beszámolóról.

117/2009. (XII. 11.) határozat

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
2009. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről.

118/2009. (XII. 11.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről
szóló tájékoztatóról.

119/2009. (XII. 11.) határozat

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa által az
iskolai agresszió témájában készített jelentésről.

120/2009. (XII. 11.) határozat

A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással,
valamint
a
Tamási-Simontornyai
Többcélú
Kistérségi Társulással a pedagógiai szakszolgálati
feladatok
ellátására
kötött
megállapodás
módosításáról.

122/2009. (XII. 11.) határozat

„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének
javítása a Vármegyeháza és környékének
felújításával”
című
pályázathoz
kapcsolódó
Társulási Megállapodás módosításáról.

123/2009. (XII. 11.) határozat

„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének
javítása a Vármegyeháza és környékének
felújításával”
című
pályázathoz
kapcsolódó
Konzorciumi
Együttműködési
Megállapodás
aláírásáról.
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124/2009. (XII. 11.) határozat

A
2010.
évi
költségvetéssel
kötelezettség vállalásról.

125/2009. (XII. 11.) határozat

A
struktúraváltoztatást
támogató
infrastruktúrafejlesztés megvalósítására vonatkozó
TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázat benyújtásáról.

126/2009. (XII. 11.) határozat

A TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázathoz, illetve
annak megvalósításához kapcsolódó, valamennyi
közösségi értékhatárt
elérő közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök átruházásáról.

127/2009. (XII. 11.) határozat

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi
összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

128/2009. (XII. 11.) határozat

„A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János
Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1
szintre történő fejlesztése” című és a TIOP-2.2.208/2-2009-0006
azonosító
számú
pályázat
Támogatási
Szerződésének
megkötéséhez
szükséges feltételek biztosítására, az önerő
kiegészítésére.

129/2009. (XII. 11.) határozat

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum raktározási
feladatait szolgáló ingatlan megvásárlásáról.

kapcsolatos

IV.
KÖZLEMÉNYEK
A Magyar Közlönyben – 2009. október 1. és 2009. december 15. között –
kihirdetett egyes jogszabályokról.
V.
MELLÉKLETEK
A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 97/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 99/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
melléklete.
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A Tolna Megyei Közgyűlés 100/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 102/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 103/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 105/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 106/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 108/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 109/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 110/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 113/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 119/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 122/2009. (XII. 11.) közgyűlési határozatának
mellékletei.
A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
melléklete.
A Tolna Megyei Közgyűlés 127/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának
melléklete.
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I.
SZEMÉLYI RÉSZ
A Tolna Megyei Közgyűlés 105/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata létszámcsökkentés elrendeléséről:
1. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 30. § (1) b) pontjában foglaltak alapján, 2010.
január 1-jétől létszámcsökkentést rendel el az alábbi
intézményeknél, a következők szerint:
a) az Általános Művelődési Központnál 1 fő szakmai
létszám;
b) a Tolna Megyei Levéltárnál 1 fő szakmai létszám;
c) az Illyés Gyula Megyei Könyvtárnál 2,5 fő, ebből 1 fő
szakmai létszám, 1 fő teljes munkaidőben és 1 fő
részmunkaidőben egyéb munkakörben foglalkoztatott
létszám;
d) a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű
Gimnázium és Kollégiumnál 1 fő technikai létszám.
2. A Közgyűlés a létszámcsökkentésben érintett költségvetési
szerveknél az engedélyezett költségvetési álláshelyek
számát 2010. január 1-jétől az alábbiak szerint módosítja:
a) az Általános Művelődési Központnál az engedélyezett
álláshelyek számát 12 álláshelyről 11 álláshelyre, 1 fővel
csökkenti;
b) a Tolna Megyei Levéltárnál az engedélyezett álláshelyek
számát 21 álláshelyről 20 álláshelyre, 1 fővel csökkenti;
c) az Illyés Gyula Megyei Könyvtárnál az engedélyezett
álláshelyek számát 35,25 álláshelyről 32,75 álláshelyre, 2,5
fővel csökkenti;
d) a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű
Gimnázium és Kollégiumnál az engedélyezett álláshelyek
számát 55,5 álláshelyről 54,5 álláshelyre,1 fővel csökkenti.
3. A létszámcsökkentés végrehajtására a Kjt. 30/A., 30/B. és
30/C. §-aiban foglalt eljárásrend lefolytatásával és
tájékoztatási kötelezettség érvényesítésével kerülhet sor.
4. A Közgyűlés a létszámcsökkentés következtében felmerülő
kiadások fedezetének biztosítására kötelezettséget vállal.
5. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek 2009. december 31-i állapot
szerinti költségvetési engedélyezett létszámkeretét az 1.
számú
mellékletben
foglalt
intézményenkénti
részletezésnek megfelelően, a mellékletben foglalt
időpontban önkormányzati szinten összesen 5,5 álláshellyel
csökkenti.
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6. A Közgyűlés az önkormányzati szintű engedélyezett
létszámkeretet 2009. december 31-i állapot szerinti 3726,25
főről 2010. január 1. napjával 3720,75 főre csökkenti.
7. A
Közgyűlés
a
létszámcsökkentés
kiadásainak
csökkentése, illetve támogatás elnyerése érdekében
pályázat benyújtását rendeli el az 5/2009. (II. 20.) ÖM.
rendeletben foglaltak figyelembevételével. Felhatalmazza
elnökét a pályázat benyújtására.
8. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyeken foglalkoztatott – jogviszonyban töltött
ideje
folyamatosságának
megszakítás
nélküli
–
foglalkoztatására az önkormányzati költségvetési szervnél,
a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő
álláshelyeken
vagy
a
tervezett
új
álláshelyeken nincs lehetőség.
9. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy az irányítása alá tartozó
intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti
tervezhető
létszámés
álláshelyátcsoportosítás
lehetőségének felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy
álláshely, illetve létszám átcsoportosításra az irányítása alá
tartozó intézmények között nincs lehetőség, emiatt a
létszámcsökkentési döntés meghozatala indokolt.
10. A Közgyűlés a munkakör felajánlás lehetőségét az
átszervezésben érintett közalkalmazottaknak biztosította.
11. A felmentésben érintett közalkalmazottaknak, amennyiben
a jogszabályi feltételek fennállnak, fel kell ajánlani a
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási
állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényben foglaltaknak
megfelelően
a
prémiumévek
programba
történő
bekapcsolódás lehetőségét.
Felelős: Az intézmények értesítésért és a határozat 2. 4 -10.
pontjában foglaltak végrehajtásáért dr. Puskás Imre, a
Közgyűlés elnöke;
a határozat 1., 3. és 11. pontjában foglaltak
végrehajtásáért az érintett intézmények vezetői.
Határidő: az értesítés tekintetében azonnal,
a végrehajtás tekintetében értelem szerint.
A Tolna Megyei Közgyűlés 114/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka által
végzett munkáról szóló beszámolóról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési
Tanácsnok által végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.
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A Tolna Megyei Közgyűlés 115/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Közgyűlés Kisebbségi Tanácsnoka által
végzett munkáról szóló beszámolóról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kisebbségi
Tanácsnok által végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.
A Tolna Megyei Közgyűlés 121/2009. (XII. 11.) közgyűlési
határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás Társulási Tanácsába állandó helyettesek
delegálásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli
Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába
állandó helyettesek delegálásáról szóló javaslat elfogadását
nem támogatta.
II.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI
A Tolna Megyei Önkormányzat
20/2009. (XI. 27.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna
Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről
szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak
szerint módosítja.
1. §
A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Közgyűlés az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
a) összes bevételét
17.945.488 E Ft-ban
b) összes kiadását
17.945.488 E Ft-ban
c) költségvetési bevételi előirányzatát
17.275.488 E Ft-ban
d) költségvetési kiadási előirányzatát
17.624.494 E Ft-ban
e) hiányát
349.006 E Ft-ban
f) finanszírozási célú bevételét
670.000 E Ft-ban
ezen belül: a működési (likviditási) hitel
felvétel összegét
670.000 E Ft-ban
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320.994 E Ft-ban
120.994 E Ft-ban
200.000 E Ft-ban

állapítja meg.”
2. §
A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a 2009. évi költségvetés egyensúlyát folyószámlahitel
igénybevételével biztosítja. A folyószámlahitel 2009. december 31-i állománya nem
haladhatja meg az önkormányzat hiányának finanszírozása esetében az 570.000 E
Ft-ot, a Balassa János Kórház finanszírozását szolgáló folyószámlahitel-keret
esetében a 300.000 E Ft-ot.”
(2) A Közgyűlés az önkormányzat és a Balassa János Kórház fizetőképességének
folyamatos fenntartása érdekében 2009. január 1-jétől 700.000 E Ft, 2009. november
4-étől 1.000.000 E Ft volumenű 1 éves futamidejű folyószámlahitel-keret szerződés
megkötését hagyja jóvá. A 300.000 E Ft folyószámlahitel-keret emelés – a Közgyűlés
döntése szerint - csak a Balassa János Kórház finanszírozására használható fel. A
Közgyűlés a hitel igénybevételével összefüggő kamatok fedezetét a 2009. évi és
2010. évi költségvetésében biztosítja.”
3. §
A Rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi
Önkormányzatokkal együttes
a) általános tartaléka
b) működési céltartaléka
c) felhalmozási céltartalék

101.624 E Ft,
32.131 E Ft,
622.883 E Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének hatáskörébe tartozó
a) általános tartalék
b) működési céltartalék
c)

felhalmozási

100.909 E Ft,
32.131 E Ft,
céltartalék
622.883 E Ft.”

4. §
A Rendelet 22. §-a jelenlegi tartalmának megjelölése (1) bekezdésre módosul és a
22. § az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Választottbíróság előtt indított új
gazdasági perrel összefüggő feladatok és kötelezettségek teljesítése érdekében a
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389. Általános tartalék cím terhére, vagy a költségvetésben jóváhagyott kiadási
előirányzatok átcsoportosításával biztosított fedezet terhére 2009. évet érintő, illetve
2010. évre áthúzódó kötelezettséget vállaljon.”
5. §
A Rendelet 25. § (1) bekezdés j) és k) pontja az alábbiak szerint módosul:
(1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét hogy
„j) a hatályos folyószámlahitel-keret szerződés lejáratásnak időpontjától legfeljebb
700.000 E Ft összegű, 2009. novemberétől – az új közbeszerzési eljárás lefolytatása
szerinti időponttól kezdődően – a Balassa János Kórház finanszírozásához – a
Közgyűlés döntése szerint, további, legfeljebb 300.000 E Ft összegű folyószámlahitelt vegyen fel.
k) az új folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési
eljárást lefolytassa, a hitelkeret-szerződéseket, engedményezési szerződéseket és
jelzálog szerződést – a Közgyűlés előzetes határozata alapján – megkösse a
számlavezető pénzintézettel, a szükséges biztosítékokról, fedezetről a
nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat kiadja;”
6. §
A Rendelet 25. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Közgyűlés a folyószámlahitel-keret 1.000.000 E Ft-ra történő emeléséhez a
korábban jóváhagyott biztosítékon túl - a
81/2009. (IX. 18.) közgyűlési
határozatában foglaltaknak megfelelően - a Zamárdi 2969 hrsz.-ú ingatlan jelzáloggal
történő megterheléséhez, a 2009. évi és a 2010. évi illetékbevétel
engedményezéséhez a hitel és járulékai erejéig hozzájárul.”
7. §
A Rendelet Hetedik fejezetének címe „Záró és átmeneti rendelkezések” -re módosul,
ezzel egyidejűleg a Rendelet új, 47. §-sal egészül ki.
„47. § (1) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 2010. évi költségvetés megalapozása
érdekében 1.000.000 E Ft volumenű, 5-10 éves lejáratú működési hitel felvételére
kerüljön sor, 2010. évben.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a hitel felvételéhez szükséges,
közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást még 2009. évben indítsa meg, a
jogszabályi előírásoknak megfelelően folytassa le, az eljárás eredményét hirdesse ki,
a hitelszerződést az eljárás nyertesével kösse meg.
(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a hitel felvételéhez szükséges
biztosítékokról, illetékbevétel engedményezésről a szükséges nyilatkozatokat kiadja,
a szerződéseket aláírja.
(4) A Közgyűlés a hitel fedezeteként további ingatlanfedezetet nem tud felajánlani.
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(5) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel törlesztéséhez és
kamatainak megfizetéséhez szükséges fedezete mindenkori éves költségvetésében,
a felhalmozási kiadásokat megelőzően biztosítja.
(6) A közbeszerzési eljárás megindításának időpontjáról a Közgyűlés elnöke jogosult
rendelkezni.
(7) Az eljárás eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.”
8. §
(1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 17., 19., 20., 21., 25., 28., 30., és
33., számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
12., 13., 14., 15., 16. .17. és 18. számú melléklete lép.
(2) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
10., 14., 16., 18. ,19., és 20. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően
hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
9. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
A rendelet 2009. november hónap 27. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2009. november hónap 27. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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A Tolna Megyei Önkormányzat
21/2009. (XI. 27.) önkormányzati
RENDELETE
a gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi szakellátások
formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott otthont nyújtó, valamint
utógondozói ellátást biztosító intézmények ellátási területe - a megyei jogú város
területének kivételével - Tolna megyére terjed ki, de az intézmények a Közgyűlés
elnökének engedélyével fogadhatnak más megyékből is – elsősorban a DélDunántúli Régióból – ellátásra szoruló gyermekeket, illetve fiatal felnőtteket.
A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények az
otthont nyújtó és az utógondozói ellátást a szekszárdi illetékességű gyermekek és
fiatal felnőttek számára külön megállapodás létrejötte esetén biztosítják. ”
2. §
Jelen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
A rendelet 2009. november hónap 27. napján kihirdetésre került.
Szekszárd, 2009. november hónap 27. nap

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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A Tolna Megyei Önkormányzat
22/2009. (XII. 11.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna
Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről
szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az
alábbiak szerint módosítja.
1. §
(1) A Rendelet 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A Közgyűlés 2009., illetve 2010. években – európai uniós támogatással – az
alábbi már nyertes projekteket valósítja meg:
a)
Szent András Otthon akadálymentesítése (DROP-3.1.1-2007-00072)
b)
A TISZK rendszer továbbfejlesztése (TÁMOP-2.2.3/07/22008-49)
c)
A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése című projekt (TIOP3.1.1-08/1-2008-0026)
d)
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával ( DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006)”
(2) A Rendelet 14. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés vállalja, hogy a Szekszárd Megyei
Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával
című, DDOP-4.1.4-D-09-2f-2009-0006 azonosító számú projekthez kapcsolódó
forrásokat és kiadásokat - felhalmozási bevételként a 205.555.026 Ft saját erőt,
585.184.599 Ft, európai uniós támogatási összeget, felhalmozási kiadásként
790.739.625 Ft összes költséget - a 2010. évi költségvetésében szerepelteti.”
2. §
A Rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
A rendelet 2009. december hónap 11. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2009. december hónap 11. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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III.
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI
A Tolna Megyei Közgyűlés 95/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 28/2009. (III. 27.),
64/2009. (VI. 26.), 65/2009. (VI. 26.), 66/2009. (VI. 26.),
67/2009. (VI. 26.), 73/2009. (IX. 18.), 74/2009. (IX. 18.),
75/2009. (IX. 18.), 76/2009. (IX. 18.), 77/2009. (IX. 18.),
78/2009. (IX. 18.), 79/2009. (IX. 18.), 80/2009. (IX. 18.),
81/2009. (IX. 18.), 83/2009. (IX. 18.), 84/2009. (IX. 18.),
85/2009. (IX. 18.), 87/2009. (IX. 18.), 89/2009. (IX. 18.),
90/2009. (IX. 18.), 91/2009. (IX. 18.), 92/2009. (IX. 18.),
93/2009. (IX. 18.), 94/2009. (IX. 18.) lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a megyei fenntartású intézmények saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló
tájékoztatóról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei
fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat módosításiról szóló tájékoztatót – a mellékletében
foglalt tartalommal – tudomásul veszi.
A Tolna Megyei Közgyűlés 97/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Közgyűlés 2010. évi munkatervéről:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. évi
munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata intézményi alapító okiratok módosításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát
2010. január 1-jétől az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 26. Egyéb rendelkezések pontban
meghatározott közoktatási feladatai kiegészül az alábbi
tevékenységgel: „előkészítő 9. évfolyam”.
2. A Közgyűlés az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény alapító okiratát módosító okiratot a határozat 1.
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számú, az egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat
2. számú melléklete szerint jóváhagyja
3. A Közgyűlés az Általános Művelődési Központ alapító
okiratát 2010. január 1-jétől az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 20. pontjában a Telephelyei, címei az
alábbira módosul: „7100 Szekszárd, Garay tér. 9.”
4. A Közgyűlés az Általános Művelődési Központ alapító
okiratát módosító okiratot a határozat 3. számú, az egységes
szerkezetű alapító okiratot a 4. számú melléklete szerint
jóváhagyja.
5. A Közgyűlés felkéri a Magyar Államkincstárt, hogy a
törzskönyv módosítást 2010. január 1-jei időponttal jegyezze
be.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
A Tolna Megyei Közgyűlés 99/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Tamási és Simontornya Városkörnyéki
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött
intézményátadásról szóló megállapodás módosításáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tamási és
Simontornya
Városkörnyéki
Önkormányzatok
Többcélú
Kistérségi Társulással kötött és a 6/2007. (II. 14.) közgyűlési
határozatával jóváhagyott megállapodás módosítását a
határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, és
felhatalmazza Elnökét annak aláírására.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
A Tolna Megyei Közgyűlés 100/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális
életének javítása a Vármegyeháza és környékének
felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Társulási
Megállapodás módosításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által 2008. május 22. napján kötött és 2009.
július 3. napján módosított Társulási Megállapodás
módosítását az 1. sz. melléklet szerint, a Társulási
Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2.
sz. melléklet szerint jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza
elnökét, hogy a Társulási Megállapodás módosítását aláírja.
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2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázat
módosított költségvetését 830.863.792 Ft összköltséggel,
205.555.026 Ft összegű önerővel és 585.184.599 Ft
összegű támogatással jóváhagyja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás módosított Társulási Megállapodásának és
Alapító Okiratának jóváhagyásáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli
Önkormányzati Regionális Társulás 2005. július 12-én kelt
Társulási Megállapodásának a határozat 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal módosítja, az egységes szerkezetű
Társulási Megállapodást a határozat 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a módosított Társulási
Megállapodás aláírására.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli
Önkormányzati Regionális Társulás egységes szerkezetű
Alapító Okiratában az „alapítói jogkör gyakorlói” elnevezés
„irányítói jogkör gyakorlói” elnevezésre történő módosítását
jóváhagyja.
A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a
határozat 3. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a módosított Alapító
Okirat aláírására.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei
főjegyzőt
ezen
határozatának
a
Dél-Dunántúli
Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanács elnöke
részére történő megküldésére.
Felelős: az 1. és 2. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a
Közgyűlés elnöke;
a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina megyei
főjegyző.
Határidő: azonnal
A Tolna Megyei Közgyűlés 102/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a közoktatási és szakképzési feladatok átadásátvételéről szóló, Bonyhád Város Önkormányzatával kötött
Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző Iskola és
Kollégium alapító okiratának módosításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatási és
szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Bonyhád
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Város Önkormányzatával kötött Megállapodás 8. a)
pontjának módosítását az 1. számú Melléklet szerint
jóváhagyja, felhatalmazza elnökét az aláírására.
2. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László
Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált
Szakképző Központ) alapító okiratát 2010. január 1-jétől a
következők szerint módosítja:
a) Az alapító okirat 20. Telephelyei, címei pontja közül az
alábbiak törlésre kerülnek:
„Tanműhely: 7150 Bonyhád, Perczel u. 133. (2026/3 hrsz.-ú),
Raktár: 7150 Bonyhád, Peczel u. 133.
2026/7 hrsz.-ú
ingatlan”
b) Az alapító okirat 21. A feladatellátást szolgáló vagyon
pontjának felsorolásai közül az alábbi szövegrész törlésre
kerül:
„a Megállapodás mellékletében megjelölt felépítményre, a
Bonyhád 2026/3 hrsz.-ú és a 2026/7 hrsz.-ú (Bonyhád,
Perczel Mór u. 133.)”
3. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László
Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált
Szakképző Központ) alapító okiratát módosító okiratot a 2.
sz. melléklet szerint, az intézmény egységes szerkezetű
alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az alapító okirat
módosításának
törzskönyvi
nyilvántartáson
történő
átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. december 31.
A Tolna Megyei Közgyűlés 103/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Szekszárd 1829/5/A/19 hrsz.-ú valamint az
1829/6/A/5 hrsz.-ú ingatlanok csere útján történő
hasznosításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal,
hogy a Tolna Megyei Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő Szekszárd 1829/5/A/19 hrsz.-ú, valamint a
Szekszárd 1829/6/A/5 hrsz.-ú ingatlanok csere útján az InterLocation Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 1-3. I/16.) felé
értékesítésre kerüljenek.
2. A Közgyűlés az 1. pontban rögzített tulajdon átruházás
ellenértékeként elfogadja az Inter Location Kft. kizárólagos
tulajdonában lévő, Szekszárd 1846/A hrsz.-ú társasházi
ingatlant a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadokkal.
3. A Közgyűlés az ingatlancsere értékarányos ellenértékét
bruttó 65,3 millió Ft-ban jóváhagyja.
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4. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a határozati
javaslat 1. sz. mellékletét képező csereszerződést aláírja.
5. A Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a
tulajdonváltozásokkal összefüggő nyilvántartási, számviteli
feladatok elvégzését biztosítsa, a vagyonváltozással
összefüggő vagyonrendelet módosítást terjessze a soron
következő Közgyűlés elé.
Felelős: a 4. pont esetén dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke,
az 5. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina,
megyei főjegyző
Határidő: folyamatos
A Tolna Megyei Közgyűlés 104/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetési koncepciójáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat
2010. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, az
előterjesztésben foglaltakkal egyetért. A 2010. évi költségvetés
előkészítésével
kapcsolatos
feladatokat,
célokat
és
követelményeket a következők szerint határozza meg:
1. A 2010. évi költségvetési időszak kiemelt feladata a
kötelező közszolgáltatások ellátása, az önkormányzat
működőképességének fenntartása és megőrzése.
2. Alapvető cél, hogy az önkormányzat feladatainak
ellátásához
nélkülözhetetlen
kiadási
szükségletet
meghatározzuk és képződő bevételeinkből, illetve külső
forrás bevonásával előteremtsük a finanszírozást lehetővé
tevő forrásokat. Bevételeink jelentős csökkenése miatt a
kiadások képződő forrásaink szintjére történő csökkentése
a
feladatellátást
veszélyeztetné,
emiatt
ennek
következményei nem vállalhatóak fel. A költségvetés
előkészítése során mindent meg kell tenni a hiány
mérséklése érdekében, de a költségvetésnek az éves
működés legelemibb szükségleteit biztosítania kell.
3. Az önkormányzattal szemben meglevő bizalom erősítése
és
fenntartása
érdekében
a
hiteltörlesztéssel,
kötvénykibocsátással
összefüggő
kötelezettségeink
maradéktalan teljesítéséhez szükséges fedezetről a
beruházási kiadásokat megelőzően kell gondoskodni.
4. Prioritásként kell kezelni az európai uniós pályázatokkal
összefüggő kötelezettségvállalások teljesítését, az elnyert
pályázatok tervszerinti megvalósítását.
5. A bevételeket reálisan kell számba venni. A központi
költségvetési kapcsolatokból származó forrásokat a
jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelően
kell
előirányozni, a saját bevételeket a 2009. évi várható
teljesítést figyelembe véve kell meghatározni.
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6. A
Közgyűlés
elé
kell
terjeszteni
azokat
a
rendelettervezeteket,
amelyek
a
bevételi
tervet
megalapozzák.
7. A 2009. évi várható pénzmaradvány költségvetési
bevételeként az áthúzódó kötelezettségek teljesítése
forrásaként vehető számba.
8. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2010.
január 1-jei intézményi struktúra alapulvételével kell az év
egészére meghatározni.
9. A megyei önkormányzat és intézményei által nyújtott
közszolgáltatások működtetése és finanszírozhatósága
érdekében
a
kiadásokat
–
a
működőképesség
veszélyeztetése nélkül - csökkenteni kell.
10. A közalkalmazottak és köztisztviselők illetménye csak
jogszabályi rendelkezés szerint változhat. A személyi
juttatások körét át kell tekinteni, a jelentős adóteherrel járó
juttatások támogatását meg kell szüntetni,
azokat a
személyi juttatásokat kell preferálni, amelyek adóterhe
kisebb. Minden olyan személyi kiadást, amely kifizetésének
felfüggesztése a feladat ellátását nem veszélyezteti, illetve
megszűnése jogszabályi előíráson alapul, el kell hagyni.
11. Az Önkormányzati Hivatal működési költségvetését úgy kell
összeállítani,
hogy
a
takarékossági
szempontok
érvényesüljenek. A tervezett feladatokat át kell tekinteni, a
kiadásokat felül kell vizsgálni. Át kell vizsgálni a
köztisztviselői juttatások körét, érvényre kell juttatni a
jogszabályi változásokat.
12. A Balassa János Kórháznak feladatai ellátását saját
bevételeiből és az Egészségbiztosítási Alaptól átvett
támogatásértékű bevételből kell biztosítania. A Kórház
vezetőinek minden döntésükkel a működőképesség
fenntartását kell elősegíteniük.
13. A Közgyűlés a Magyarországi Német Színház támogatását
a Társulási Tanács javaslatának megfelelően biztosítja.
14. A megyei intézmények vezetőit a Közgyűlés arra kéri, hogy
a rendkívül nehéz pénzügyi helyzetre való tekintettel
javaslataikkal segítsék a kiadások csökkentését, az
önkormányzati költségvetés hiányának mérséklését,
ugyanakkor tegyenek meg minden szükséges intézkedést a
közszolgáltatások elláthatósága érdekében.
15. A
Közgyűlés
törvényi
kötelezettségéből
adódóan
indokoltnak tartja az önként vállalt feladatainak áttekintését,
illetve az ezekre a feladatokra fordított kiadások
felülvizsgálatát, mérséklését. A költségvetés keretében
ugyanakkor meg kell őrizni a legfontosabb célok
támogatását.
16. A Közgyűlés költségvetési rendeletében biztosítja a Tolna
Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna
Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1500-1500 E Ft
volumenű támogatását, valamint a megyei kisebbségi
önkormányzatok működési feltételeinek finanszírozását.
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17. A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok
teljesítéséhez, az európai uniós pályázatokban vállalt célok
megvalósításához szükséges önerőt el kell különíteni.
18. A decentralizált pályázati lehetőségek megszűnése miatt az
intézményi épület és eszközállomány további fejlesztését,
rekonstrukcióját átmenetileg le kell állítani, csak azok a
beruházások,
felújítások
tervezhetőek,
amelyek
megvalósítását kármegelőzés vagy a működőképesség
fenntarthatóságának veszélye miatt nem lehet halasztani.
Az év közben várható rendkívüli beruházási feladatokra
tartalékot kell képezni. Gondoskodni kell ugyanakkor a
folyamatban lévő beruházások, felújítások befejezéséről.
19. Az európai uniós, illetve egyéb pályázaton elnyerhető
forrásokkal
megvalósítani
tervezett
legfontosabb
feladatainknak tekintjük:
- a pécsi Európa kulturális fővárosa program keretében a
Megyeháza rekonstrukcióját, új funkciójának kialakítását,
színvonalas programok kidolgozását;
- a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozását és
fejlesztését;
- a Balassa János Kórházban a sürgősségi betegellátás
fejlesztését;
- az egészségügyi ellátás fejlesztését szolgáló új
pályázat(ok) figyelemmel kísérését és a pályázati
feltételek teljesíthetősége esetén a pályázat(ok)
előkészítését;
- a gyermekotthonok korszerűsítését;
- a
szociális
ellátás
területén
a
rehabilitációs
intézményekben a lakóotthonok létrehozását, a regölyi
rehabilitációs intézmény kiváltását;
- a kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése
középfokú intézményekben.
20. A költségvetésben biztosítani kell a hitelek törlesztésével,
illetve a kamatok megfizetésével kapcsolatos kiadások
fedezetét.
21. A 2010. évi költségvetés egyensúlya hitel felvételével
biztosítható. A Közgyűlés támogatja, hogy a hitel felvételét
biztosító eljárás megindítására a lehető legkorábbi
időpontban sor kerüljön.
22. A 2011-2012. évekre vonatkozó előirányzatokat a
költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a
gazdasági
előrejelzések
figyelembevételével
kell
meghatározni.
23. A
költségvetési
rendelettervezetet,
a
szükséges
egyeztetéseket követően, a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalommal, szerkezetben és határidőben kell a
Közgyűlés elé terjeszteni.
Felelős: a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó
javaslatok előkészítéséért dr. Bartos Georgina,
megyei főjegyző;
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a költségvetési rendelettervezet Közgyűlés elé
terjesztéséért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke.
Határidő: a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó
rendelettervezetek,
előterjesztések
benyújtása
tekintetében 2010. február 15.
A Tolna Megyei Közgyűlés 106/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi
összesített közbeszerzési tervének módosításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon
az éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei
Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.
Felelős: az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés
elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina,
megyei főjegyző
Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2009.
december 4.
A Tolna Megyei Közgyűlés 107/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a 2010. évi költségvetés megalapozása
érdekében működési hitel felvételére irányuló közösségi
értékhatárt elérő közbeszerzéssel kapcsolatos hatáskörök
átruházásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet 5.1.
pontjában foglaltak alapján a 2010. évi költségvetés
megalapozása érdekében működési hitel felvételére irányuló
közösségi értékhatárt elérő közbeszerzéssel kapcsolatos
ajánlatkérői hatásköreit átruházza a Közgyűlés elnökére.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
A Tolna Megyei Közgyűlés 108/2009. (XI.27.) közgyűlési
határozata a Tamási 1882/82 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes
átvételéről szóló Megállapodás módosításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tamási
1882/82 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átadás-átvételéről
szóló 2008. február 21-én létrejött Megállapodását a
határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja.
A
Közgyűlés
felhatalmazza
elnökét
a
módosító
megállapodás aláírására.
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2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei
főjegyzőt ezen határozatának, valamint a határozat 1.
melléklete
szerinti
dokumentumnak
Tamási
Város
Önkormányzata részére történő megküldésére.
Felelős: az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés
elnöke;
a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina megyei
főjegyző
Határidő: azonnal
A Tolna Megyei Közgyűlés 109/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
irányítása alá tartozó költségvetési szervek évközi és éves
beszámolója felülvizsgálatáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányítása
alá tartozó költségvetési szervek részére a beszámolók
beküldési határidejét és a felülvizsgálat időpontját az
alábbiak szerint határozza meg:
a.) évközi (féléves) beszámoló: tárgyév július 22-31.
között,
b.) éves beszámoló: tárgyévet követő év február 20-28.
között.
2. A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek részére az éves költségvetési beszámoló
szöveges indokolásának, a szakmai feladatok és a
költségvetés teljesítésére vonatkozó értékelésének tartalmi
és formai követelményeit a határozat 1. számú
mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
3. A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek vezetői részére előírja, hogy az éves költségvetési
beszámoló keretében számoljanak be a belső ellenőrzés
működtetéséről, illetve az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet 23.
számú melléklete szerint értékeljék a belső kontrollok
működését. Az értékelést az éves beszámolóra vonatkozó
határidő betartásával küldjék meg az irányító szervnek.
4. A Közgyűlés elrendeli az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek részére az évközi és az éves beszámoló központilag
előírt nyomtatványain túlmenően a 2. számú mellékletben
meghatározott adatszolgáltatás teljesítését.
5. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
- meghatározza az aktuális beszámoló intézményenkénti
leadásának határidejét,
- kiadja az éves költségvetési beszámoló szöveges
indokolásának, a szakmai feladatok és a költségvetés
teljesítésének értékelése, valamint az irányító szerv

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám

hatáskörében elrendelt adatszolgáltatás teljesítésének
részletes útmutatóját, mellékleteit a Pénzügyminisztérium
zárszámadásra
vonatkozó
tájékoztatójának
figyelembevételével.
Felelős: az 1-4. pontban foglaltak teljesítéséért a költségvetési
szervek vezetői;
az 5. pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a
Közgyűlés elnöke
Határidő: az 1-4. pontokban foglaltak esetében értelem szerint;
az 5. pont tekintetében június 30-a a féléves
beszámoló, és tárgyévet követő év február 15-e az
éves beszámoló tekintetében.
A Tolna Megyei Közgyűlés 110/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól
elnyert
támogatások
előirányzat
maradványainak
lemondásáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások maradványairól a rendelkezésre álló kivitelezési, szállítói szerződések
forrásszükségletével összhangban - az alábbiakban
részletezettek szerint dönt:
a) „A Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális
Intézmény Palánki Idősek Otthona, Szekszárd szennyvíz-,
vízvezeték rendszer felújítása” pályázattal kapcsolatban
854.511,- Ft céljellegű decentralizált forrásról,
b) „Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény
Margaréta Otthon Regöly-Majsapuszta részleges konyha
felújítás” pályázattal kapcsolatban 385.050,- Ft, a
leghátrányosabb kistérségek felzárkózatását szolgáló
támogatásról,
c) „A Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya részleg,
szolgálati lakás és kórházépület felújítás, valamint
egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb
eszköz beszerzése” pályázattal összefüggésben 331.612,Ft, a leghátrányosabb kistérségek felzárkózatását szolgáló
támogatásról
lemond.
2. A Közgyűlés az 1. pontban részletezett fejlesztési célokhoz
kapcsolódó új költség és forrás összetételeket a határozati
javaslat 1-3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3.

A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az előirányzat
lemondásokról szóló Közgyűlési határozatot továbbítsa a Déldunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
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A Tolna Megyei Közgyűlés 111/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata szakellátások fejlesztésének támogatását célzó
minisztériumi pályázaton való részvételről:
1. A Tolna Megyei Közgyűlés támogatja a gyermekjóléti
alapellátások
és
a
gyermekvédelmi
szakellátások
fejlesztésének támogatására kiírt GYV-SZF-09-BCDE számú
minisztériumi pályázat „C” komponensén való részvételt.
2. A
Közgyűlés
GYV-SZF-09-BCDE-0005
pályázati
azonosítószámú pályázaton a gyermekvédelemben dolgozó
szakemberek képzésére 1.681 ezer Ft támogatást igényel.
3. A
Közgyűlés
a
„Gyermekotthoni
szakemberek
kompetenciafejlesztő képzése Tolna megyében” című
pályázathoz szükséges önrészt – 187 ezer Ft-ot – a 2009.
évi költségvetése terhére biztosítja.
4. A Tolna Megyei Közgyűlés támogatja a gyermekjóléti
alapellátások
és
a
gyermekvédelmi
szakellátások
fejlesztésének támogatására kiírt GYV-SZF-09-BCDE számú
minisztériumi pályázat „E” komponensén való részvételt.
5. A
Közgyűlés
GYV-SZF-09-BCDE-0059
pályázati
azonosítószámú pályázaton egy új kapcsolattartó helyiség
kialakítására, illetve két másik helyiség tárgyi feltételeinek
javítására 1.110 ezer Ft támogatást igényel.
6. A Közgyűlés „A kapcsolattartási helyszínek számának
növelése, tárgyi feltételeinek javítása Tolna megyében” című
pályázathoz szükséges önrészt – 125 ezer Ft-ot – a 2009.
évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
A Tolna Megyei Közgyűlés 112/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a DDÖRTT által a TÁMOP 5.4.4. számú
programra benyújtott pályázat támogatásáról:
1. A Tolna Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Dél-Dunántúli
Önkormányzati Regionális Társulási Tanács azon döntését,
mely szerint a Tanács pályázatot nyújtott be a TÁMOP 5.4.409/2/B jelű programra.
2. A Közgyűlés biztosítja a Tolna Megyei Önkormányzat által
fenntartott szociális és gyermekvédelmi intézmények
részvételét a projektben.
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3. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a pályázathoz önrész
nem szükséges.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
A Tolna Megyei Közgyűlés 113/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Belső Ellenőrzési Szabályzat módosításának
elfogadásáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Önkormányzat Belső Ellenőrzési Szabályzat módosítását a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt az egységes
szerkezetű Belső Ellenőrzési Szabályzat elkészítésére.
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Határidő: a jóváhagyásra azonnal, az alkalmazásra – a 2.9
pont
kivételével
folyamatos,
melynek
hatálybalépésének ideje: 2010. 01. 01. – 2009.
november 27-től folyamatos
A Tolna Megyei Közgyűlés 116/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2009.
évi tevékenységéről szóló beszámolóról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – figyelemmel a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XII. tv.
14. § (8) bekezdésére – a Tolna Megyei Területfejlesztési
Tanács 2009. évi tevékenységéről szóló, a Közgyűlés Elnöke
által előterjesztett beszámolót elfogadja.
A Tolna Megyei Közgyűlés 117/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
2009. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése „Tájékoztató a
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna
megyét érintő tevékenységéről” című, a Közgyűlés elnöke
által beterjesztett tájékoztatót tudomásul veszi.
A Tolna Megyei Közgyűlés 118/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló
tájékoztatóról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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A Tolna Megyei Közgyűlés 119/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata az állampolgári jogok országgyűlési biztosa
által az iskolai agresszió témájában készített jelentésről:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az állampolgári
jogok országgyűlési biztosának az iskolai agresszió
témájában készített jelentését megtárgyalta.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a – 2. sz.
mellékletben foglalt – a Tolna Megyei Önkormányzat által
nyújtott pedagógiai és közművelődési szakmai tanácsadás
és szolgáltatás ellátásának módjáról szóló tájékoztatást
megküldje az állampolgári jogok országgyűlési biztosának.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2009. (XI. 27.) közgyűlési
határozata a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással
valamint a Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi
Társulással a pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátására kötött megállapodás módosításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Völgységi
Többcélú Kistérségi Társulással valamint a TamásiSimontornyai Többcélú Kistérségi Társulással a pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátására 2005. december 20-án
kötött és többször módosított megállapodásokat az 1. és 2.
sz. mellékletben foglaltak szerint módosítja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a mellékletek szerinti
megállapodás-módosítás aláírására.
Felelős: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
A Tolna Megyei Közgyűlés 122/2009. (XII. 11.) közgyűlési
határozata „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális
életének javítása a Vármegyeháza és környékének
felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Társulási
Megállapodás módosításáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Önkormányzat
és
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata által 2008. május 22. napján kötött és 2009.
július 3. napján módosított Társulási Megállapodás módosítását
az 1. sz. melléklet szerint, a Társulási Megállapodás egységes
szerkezetbe foglalt szövegét a 2. sz. melléklet szerint
jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Társulási
Megállapodás módosítását aláírja.
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Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2009. (XII. 11.) közgyűlési
határozata „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális
életének javítása a Vármegyeháza és környékének
felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírásáról:
1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésével a
pályázat megvalósítására konzorciumi együttműködési
megállapodást köt.
2) A Közgyűlés a határozat 1. sz. melléklete szerint a
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást jóváhagyja.
3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Konzorciumi
Együttműködési Megállapodást aláírja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
A Tolna Megyei Közgyűlés 124/2009. (XII. 11.) közgyűlési
határozata a 2010. évi költségvetéssel kapcsolatos
kötelezettség vállalásáról:
1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Szekszárd
Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosító számú, 830.863.792 Ft
összes
költségű,
585.184.599
Ft
európai
uniós
támogatásban részesülő és 205.555.026 Ft saját erőt igénylő
projekt Támogatási Szerződésének megkötéséhez vállalja,
hogy mint a megvalósításban részt vállaló partner az
önkormányzat 2010. évi költségvetésében a Tolna Megyei
Önkormányzatot illető támogatást, a biztosított saját erő
összegét, a felhalmozási kiadások között a projekt összes
költségét nevesítetten, a határozat 2. pontjában foglaltaknak
megfelelően szerepelteti.
2) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget
vállal arra, hogy a 2010. évi költségvetésében a „Szekszárd
Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP4.1.1/D-09-2f-2009-0006
azonosító
számú
projekt
megvalósításának feladataival kapcsolatban elnyert európai
uniós támogatást a felhalmozási célú bevételek között,
585.184.599 Ft összeggel, felhalmozási célú kiadásai között

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám

830.863.792 Ft összes költséggel – ezen belül 205.555.026
Ft saját erő összeggel – a 2010. évi költségvetési
rendeletében nevesítetten szerepelteti.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke és dr. Bartos
Georgina, megyei főjegyző.
Határidő: 2010. február 15.
A Tolna Megyei Közgyűlés 125/2009. (XII. 11.) közgyűlési
határozata
a
struktúraváltoztatást
támogató
infrastruktúrafejlesztés megvalósítására vonatkozó TIOP2.2.4/09/1 kódszámú pályázat benyújtásáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében kiírt, a
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a
fekvőbeteg-szakellátásban” című, TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú
pályázati felhívásban foglaltak megismerte. A Közgyűlés,
mint a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházát
fenntartó önkormányzat nevében eljáró testület pályázatot
kíván benyújtani a pályázati felhívás „A” komponensére a
pályázat első szakaszában, 2010. február 1-15-e között.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázati kiírás
keretében a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János
Kórházának pavilon rendszerű felépítését kívánja – részben
– megszüntetni a pályázati kiírásnak megfelelő tartalommal,
a maximális 3,5 milliárd forintos támogatási összeg
figyelembevételével és a Kórház szakmai fejlesztési
koncepciója alapján.
3. A pályázatban előirányzott fejlesztéseket a Kórház Műtő- és
Diagnosztikus Blokkjának átalakításával és bővítésével,
illetve ahhoz szervesen kapcsolódva kell megvalósítani
annak alapulvételével, hogy a tervezett beruházás a lehető
legnagyobb
mértékben
hasznosítsa
a
Műtőés
Diagnosztikus Blokk már rendelkezésre álló infrastruktúráját.
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy
a fejlesztéshez kapcsolódó építés a Tolna Megyei
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szekszárd
belterület 4727/7 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuljon,
és beleegyezését adja a projekt megvalósításához.
5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a
3,890 milliárd Ft összköltségű projekt megvalósításához
maximum 390 millió Ft önrész vállalásával, melyet az
Önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére biztosít.
6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a
pályázat előkészítéséből eredő feladatok ellátásához, a
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pályázat
előkészítéséhez
kapcsolódó
közbeszerzési
eljárások lefolytatásához. A Közgyűlés legfeljebb 130 millió
Ft összegben, a 2010. évi költségvetésének terhére biztosítja
a pályázat előkészítésének költségeit.
7. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza
elnökét, hogy a következő évi költségvetés terhére a
pályázat
előkészítésével
kapcsolatos
feladatokra
kötelezettséget vállaljon.
8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza
elnökét az 1-6. pontban meghatározottak szerint a pályázat
benyújtásának további előkészítésére.
9. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázat
végleges tartalmáról a következő ülésén dönt.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a 7-8. pont
tekintetében)
Határidő: a pályázat benyújtására 2010. február 15.,
egyebekben folyamatos
A Tolna Megyei Közgyűlés 126/2009. (XII. 11.) közgyűlési
határozata a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázathoz, illetve
annak
megvalósításához
kapcsolódó,
valamennyi
közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárással
kapcsolatos hatáskörök átruházásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet 5.1.
pontjában foglaltak alapján a TIOP-2.2.4/09/01 kódszámú
pályázathoz, illetve annak megvalósításához kapcsolódó,
valamennyi közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési
eljárással kapcsolatos ajánlatkérői hatásköreit átruházza a
Közgyűlés elnökére.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
A Tolna Megyei Közgyűlés 127/2009. (XII. 11.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi
összesített közbeszerzési tervének módosításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon
az éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei
Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.
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Felelős: az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés
elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina,
megyei főjegyző
Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2009.
december 18.
A Tolna Megyei Közgyűlés 128/2009. (XII. 11.) közgyűlési
határozata „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János
Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre
történő fejlesztése” című és TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006
azonosító számú pályázat Támogatási Szerződésének
megkötéséhez szükséges feltételek biztosítására, az önerő
kiegészítésére:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi
osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” című és
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 azonosító számú pályázat
módosított költségvetését 588 984 903,- Ft összköltséggel
jóváhagyja, melyhez 67 425 166,- Ft összegű önerőt biztosít
és 521 559 737,- Ft támogatást igényel. A Közgyűlés
biztosítja továbbá a 673 979 903,- Ft tervezett összköltségű
projekt pályázat keretén belül el nem számolható,
84 995 000,- Ft összegű költségeinek fedezetét.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget
vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott projekt
megvalósítására elnyert európai uniós támogatást a
felhalmozási célú bevételek között, 521 559 737,- Ft
összeggel, 67 425 166,- Ft önerővel, felhalmozási célú
kiadásai között 588 984 903,- Ft összes költséggel az
Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében
nevesítetten szerepelteti.
3. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázat keretén
belül el nem számolható költségek fedezetét 84 995 000,- Ft
összegben az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendeletében biztosítja.
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza
elnökét a Támogatási Szerződés és a kapcsolódó
nyilatkozatok aláírására és benyújtására.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. február 15. a 2.-3. pont vonatkozásában,
egyebekben folyamatos
A Tolna Megyei Közgyűlés 129/2009. (XII. 11.) közgyűlési
határozata a Wosinsky Mór Megyei Múzeum raktározási
feladatait szolgáló ingatlan megvásárlásáról:

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal,
hogy a Wosinsky Mór Megyei Múzeum raktározási
feladatainak céljára - legfeljebb 50 millió Ft ellenértékű ingatlanvásárlásra kerüljön sor.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az 1. pontban
rögzített ingatlan beszerzésével összefüggő közbeszerzési
eljárást bonyolítsa le, eredményes közbeszerzési eljárás
esetén az adás-vétellel összefüggő szerződést megkösse.
3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az ingatlanvásárlással
összefüggő fedezet biztosítása érdekében a forrásátvételről
kössön megállapodást a Múzeum vezetőjével.
4. A Közgyűlés egyéb forrás hiányában úgy rendelkezik, hogy a
megvásárlásra kerülő ingatlan rendeltetésszerű használatba
vételéhez esetlegesen szükséges felújítási munkák fedezetét
az intézmény költségvetése terhére kell biztosítani.
5. A Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a
vagyonváltozással összefüggő nyilvántartási, számviteli
feladatokat biztosítsa, a vagyonváltozással összefüggő
vagyonrendelet módosítást terjessze az adásvételt követő
soros Közgyűlés elé.
Felelős: az 1-3. pontok vonatkozásában dr. Puskás Imre, a
Közgyűlés elnöke, a 4. pont vonatkozásában az
intézmény vezetője, az 5. pont végrehajtásáért dr.
Bartos Georgina, megyei főjegyző.
Határidő: az 1., 2., 4. pont vonatkozásában folyamatos, a 3.
pont vonatkozásában a megállapodás megkötésére
2009. december 31., a forrásátadásra a
közbeszerzési eljárás megindításának időpontja, az
5. pont vonatkozásában a tulajdonváltást követő
soron követő közgyűlés időpontja.
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IV.
KÖZLEMÉNYEK
18/2009. (X. 6.) Pm rendelet

A költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési
tevékenységet végzõk nyilvántartásáról
és kötelezõ szakmai továbbképzésérõl.

1168/2009. (X. 8.) Korm.határozat

A központi költségvetési fejezetek és a
társadalombiztosítási
költségvetési
szervek
2008.
évi
elõirányzatmaradványainak kezelésérõl.

228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet

A
jegyző
hatáskörébe
birtokvédelmi eljárásról.

229/2009. (X. 16.) Korm. rendelet

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény
végrehajtásáról
rendelkező
20/1997.
(II.
13.)
Korm.
rendelet
módosításáról.

28/2009. (X. 19.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről.

240/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

A köztisztviselők jutalmazásának egyes
átmeneti szabályairól.

1175/2009. (X. 20.) Korm. határozat

A központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak
2009.
évi
havi
keresetkiegészítése
II.
ütemének
finanszírozásáról, illetve elszámolásáról.

1177/2009. (X. 26.) Korm. határozat

A
2009.évi
központi
költségvetés
általános tartalékának előirányzatából
történő felhasználásról.

29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet

Az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról.

2009. évi CVI. törvény

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény módosításáról.

2009. évi CXVIII. tör vény

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény módosításáról.

tartozó

1198/2009. (XI. 20.) Korm. határozat A
2009.évi
központi
költségvetés
általános tartalékának előirányzatából
történő felhasználásról.
31/2009. (XI. 23.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről.
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29/2009. (XII. 4.) PM rendelet

Egyes önkormányzati adóztatási tárgyú
PM rendeletek módosításáról.

2009. évi CXXIX. törvény

A
Magyar
Köztársaság
2008.
költségvetésének végrehajtásáról.

évi

2009. évi CXXX. törvény

A
Magyar
Köztársaság
költségvetéséről.

évi

2010.
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V. MELLÉKLETEK
A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának melléklete

Melléklet

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat intézményei által bejelentett saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításokról
(2009. november)
E Ft-ban
Intézmény

Működési

Ebből:

Felhalm.

bevétel

Int.ell.

tőke.jell. működési

díj

bev.

Tám.ért.
bev.

Tám.ért.

Műk.c.

Felh.c.

Előző

Váll.

Költs.

Bevétel

Kiadás

Személyi

Munka-

Dologi

Tám.értm

Tám.ért.

Előző

Műk.c.

Felh.c.

felh.

pénze.átv.

pénze.átv.

évi

eredm.

tám.

összesen

összesen

juttatások

adót t.

kiadások

műk.kiad.

felh.célú

évi pm.

átad.

átad.

bev.

ÁHT-n kív.

ÁHT-n kív.

pm.

ig.v.

kiad.

átadás

járulékok

Móra F. Ált. Isk. Dombóvár
Sztárai M. Gimnázium

2 102

452

400

Tolnai Lajos Német N. Gimn.
Szent László Egységes Középisk.
EGYMI

2 954

2 954

100

100

17 046

17 046

17 046

5 730

5 730

0

0

6 134

6 134

5 130

Balassa J. Kórház

Illyés Gy. Megyei Könyvtár
Wosinsky M. M. Múzeum

5 479
45

Megyei Levéltár

655

5 085

17 226

26 600

Általános Művelődési Központ

550
550

Magyarországi Német Színház
Integrált Szoc.Int.
Összesen:

19 923

0

26 600

17 296

655

0

100

5 730

Gyermekvédelmi Igazgatóság

0

17 146

400

0

0

0

52

1 368

388

564

43 826

43 826

8 961

3 215

5 050

550

550

550

550

550

550

0

0
0

ÁHT-n k. ÁHT-n k. juttatása

kiadás

400

17 046

5 130

82 020

mozási

100

885

0

Felhal-

pénzbeni

2 502

2 900

82 020

Ellátottak Felújítás

1 715

230

5 362

13 281

4 488

33 439

117

655

2 810

2 810

0

0

0

0

117

1 600

25 000

1 600

26 285
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A Tolna Megyei Közgyűlés
97/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. évi munkaterve
I. rész
Ülésterv
Az SzMSz 28. § (2) bekezdésének értelmében a napirendi pontok tárgyalási
sorrendje rend szerint az alábbi:
„a.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról”
Ezen napirendi pont a soros ülések állandó 1. napirendi pontjaként szerepel, kivéve
azt a közgyűlést, melyen közmeghallgatásra kerül sor (a közmeghallgatást a
sajtóban előzetesen meghirdetett időpontban – év, hónap, nap, óra, perc – kell
megtartani).
2010. február 15.
2.

Javaslat a Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

3.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

5.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, a Gazdasági és
Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság.

6.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális
intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a
Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.
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7.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő
intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003.
(II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a
Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

8.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott
gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló
12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a
Pénzügyi, a Művelődési és Kisebbségi, az Ifjúsági és Sport, valamint a Jogi és
Ügyrendi Bizottság.

9.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint
az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, a Gazdasági és
Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság.

10. Javaslat
a
Tolna
Megyei
Önkormányzati
Hivatal
köztisztviselői
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010. évi kiemelt célok
meghatározására, és tájékoztató a megyei főjegyző 2009. évi
teljesítményértékeléséről
Előadók: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.
11. Beszámoló az Egységes Gyógypedagógiai
létrehozásának tapasztalatairól
Előadó: Rajkóné Kiss Ágnes, igazgató

Módszertani

Intézmény

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi Bizottság.
12. A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi nemzetközi tevékenységének
értékelése, javaslat a 2010. évi nemzetközi teendőkre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.
13. Tájékoztató az Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei
Egysége 2009. évi működéséről
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Integrációs, Területfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság.
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14. Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2009. évi
tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi Bizottság.
15. Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi
tevékenységéről
Előadó: Mácsai Antal, igazgató
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, valamint az
Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.
2010. március-április:
2.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4.

Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat
kiírására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a
Pénzügyi, az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a
Jogi és Ügyrendi Bizottság.

5.

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a
megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési
tevékenységének tapasztalatairól
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

6.

Beszámoló Tolna megye 2009. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági
helyzetéről
Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi Bizottság.
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Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2009. évi
tevékenységéről
Előadó: Széles János, a Szövetség elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, valamint az
Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.

8.

Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2009. évi
tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

9.

Beszámoló a Szent László Szakképző Iskola elmúlt 2 éves tevékenységéről
Előadó: Vida Lajos, igazgató
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi Bizottság.

10. Beszámoló a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási
Tanácsa 2009. évi tevékenységéről
Előadók: a Társulási Tanács tagjai
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi, a Jogi és
Ügyrendi, a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság.
11. Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2009. évi
tevékenységéről
Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi, valamint a
Pénzügyi Bizottság.
12. Beszámoló a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Gerzsei Péter, a Kuratórium elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Ifjúsági és Sport, valamint a Pénzügyi
Bizottság.
2010. május-június:
1.

Közmeghallgatás

3.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4.

Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző szervezet megbízására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
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Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a
Pénzügyi, az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a
Jogi és Ügyrendi Bizottság.
5.

Javaslat az EGYMI igazgatójának megbízására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, valamint a
Művelődési és Kisebbségi Bizottság.

6.

Javaslat megyei kitüntető díjak odaítélésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a megyei kitüntető díjakat elbíráló ad hoc
bizottság.

7.

Beszámoló az Integrált Szociális Intézmény elmúlt évi tevékenységéről
Előadó: dr. Sudár Gézáné, igazgató
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

8.

Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról
Előadó: dr. Szabó Zsoltné, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Szekszárdi kirendeltségének igazgatója
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint
az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.

2010. szeptember 1. Ünnepi Közgyűlés
Megyei kitüntető díjak átadása
2010. szeptember-október
2.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3.

Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

szóló

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a
Pénzügyi, az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a
Jogi és Ügyrendi Bizottság.

2009. év október hó

4.

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

5.

Javaslat az Oktatási Minisztérium által létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi, a Jogi és
Ügyrendi, a Szociális és Egészségügyi, a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és
Mezőgazdasági Bizottság.

6.

Beszámoló a Közgyűlési Tanácsnokok munkájáról
Előadók: a Közgyűlés Tanácsnokai
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Integrációs, Területfejlesztési és
Környezetvédelmi, valamint a Művelődési és Kisebbségi Bizottság.

7.

Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

2010. október-november – Alakuló Közgyűlés
1.

Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Előadó: a Közgyűlés korelnöke

2.

A Közgyűlés elnökének megválasztása, eskütétele
Előadó: a Közgyűlés korelnöke

3.

A Közgyűlés alelnöke(i)nek megválasztása, eskütétele
Előadó: a Közgyűlés elnöke

4.

A tisztségviselők illetményének, tiszteletdíjának meghatározása
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

2010. november-december:
2.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
Előadó: a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

2009. év október hó
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Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről
Előadó: a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó: a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

5.

Javaslat az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatójának megbízására
Előadó: a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, valamint a
Művelődési és Kisebbségi Bizottság.

6.

7.

Javaslat a Tolna Megyei Levéltár igazgatójának megbízására
Előadó: a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, valamint a
Művelődési és Kisebbségi Bizottság.
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati 2011. évi munkatervére
Előadó: a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

8.

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi tevékenységéről
Előadó: a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Integrációs, Területfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság.

9.

Tájékoztató Tolna megye tevékenységéről
Fejlesztési Tanácsban 2010. évben
Előadó: a Közgyűlés elnöke

a

Dél-Dunántúli

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

Regionális
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II. rész
Szervezési feladatok
A testületi döntések előkészítése és végrehajtása során a Szervezeti és Működési
Szabályzat rendelkezéseit, különösen az előterjesztések előkészítésének és a
határozatok végrehajtásának rendjéről szóló 3. sz. mellékletben rögzített előírásokat
kell figyelembe venni. Mindezeken kívül a Hivatal és a bizottságok ügyrendjében
foglaltak szigorú betartásáról is gondoskodni kell.
A Hivatal valamennyi alkalmazottjának kiemelt feladata, hogy a testületi döntések
magas színvonalú szakmai előkészítésével, a döntések végrehajtásának
szervezésével és ellenőrzésével biztosítsák a közgyűlés 2010. évi munkatervében
foglaltak teljesítését.
Az éves munkaterv végrehajtása során a Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes
osztályai gondoskodnak a közgyűlési előterjesztések határidőben való, színvonalas
előkészítéséről.
Az adott közgyűlési bizottság adminisztrációját ellátó osztály – a bizottság elnökével
való egyeztetés alapján – szervezi a bizottság ülését, az előterjesztések kiküldését.
A közgyűlés üléseinek előkészítése során a technikai és egyéb szervezési teendők
koordinálása az Igazgatási és Beruházási Osztály feladata.

2009. év október hó
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A Tolna Megyei Közgyűlés
98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának mellékletei

1. sz. 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 26. Egyéb rendelkezések pontja az alábbiakkal egészül ki:
- „ előkészítő 9. évfolyam”
2) Az alapító okirat módosítása 2010. 1-jén lép hatályba.
Szekszárd, 2010. január 1.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …../2009.
(XI.27.) kgy. határozatával 2010.január 1-jei hatállyal jóváhagyta.
Szekszárd, 2009. november 27.
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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2. sz. 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 (2010. január 1-jétől alkalmazandó):
851012-1
852011-1
852012-1
852021-1
852022-1
853132-1

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
(a fogyatékosság minden típusára)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (14. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
(a fogyatékosság minden típusára)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (58. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
(a fogyatékosság minden típusára)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (a fogyatékosság minden típusára)

2009. év október hó

853211-1
853212-1
853221-1
853222-1
855912-1
855915-1
855918-1
855922-1
856011-1

856012-1
856013-1
856020-1
856099-1
559011-1
559099-1
561000-1
562912-1
562913-1
562914-1
562916-1
562917-1
682001-1
682002-1
841901-1
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Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a
szakképzési évfolyamokon (a fogyatékosság minden típusára)
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a
szakképzési évfolyamokon (a fogyatékosság minden típusára)
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (a
fogyatékosság minden típusára)
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése (a fogyatékosság minden típusára)
Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók
tanulószobai nevelése (a fogyatékosság minden típusára)
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (a fogyatékosság
minden típusára)
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- logopédiai ellátás,
- nevelési tanácsadás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
- iskolapszichológiai feladatok
Korai fejlesztés, gondozás
- gyógypedagógiai tanácsadás
Fejlesztő felkészítés
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára (
normál és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, a
fogyatékosság minden típusára)
Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

6/A. Alaptevékenysége (2009. december 31-ig alkalmazandó):
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
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801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása
802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
nevelése, oktatása
802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai
oktatás
802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
805113 Napközi otthon és tanulószobai foglalkozás
805212 Pedagógiai szakszolgálat
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás,
fejlesztő felkészítés,
- logopédiai ellátás,
- nevelési tanácsadás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
- iskolapszichológiai feladatok
805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
805915 Oktatási célok és egyéb feladatok
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók számára
552312 Óvodai intézményi étkeztetés
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
751922 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
7.

Kiegészítő tevékenysége (2010. január 1-jétől alkalmazandó):
856011-2

562916-2
561000-2
562912-2
562913-2
562914-2
562917-2
682001-2
682002-2
853221-2
853222-2

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- logopédiai ellátás,
- nevelési tanácsadás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
- iskolapszichológiai feladatok
Üdülői, tábori étkeztetés
Éttermi, mozgó vendéglátás
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Munkahelyi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a
szakképzési évfolyamokon ( a fogyatékosság minden típusára)
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7/A. Kiegészítő tevékenység (2009. december 31-ig alkalmazandó)
751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv
kiadásaiban:
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat
9. Működési köre:
Tolna megye, indokolt, kivételes esetben fogad és átad más megyéből, illetve
más megyének is tanulókat.
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér
11-13.
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent
István tér 11-13.
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér
11-13.
12. Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenységek jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási,
választási rendje
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az
alapító szerv bízza meg.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
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15. Alapító, illetve a fenntartó neve:
Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.
16. A fenntartó szerv címe (székhelye):
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13
17. Az intézmény típusa:
Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény
- óvoda
- általános iskola
- szakiskola
- kollégium
- pedagógia szakszolgálat és szakmai szolgáltatás
- nevelési tanácsadás
A fogyatékosság típusa:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
organikus
okokra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd
18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai:
19. 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.
Nevelési Tanácsadó
7100 Szekszárd, Bartina u. 21.

20. Telephelyei, címei:
-

7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.
7090 Tamási, Rákóczi u. 21.
7200 Dombóvár, Szabadság u. 14.
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21. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori
rendelet szerint.
22. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti
meg.
23. Maximális gyermek- tanulólétszám:
Óvoda:
Iskola:
Kollégium:

10 fő
420 fő
190 fő

24. Tagozat megnevezése:
25. Évfolyamok száma:
Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 1-10. évfolyam + 11. évfolyamtól az 1993. évi
LXXVI tv szerint OKJ-ben meghatározott képzési idő.
Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi
szakmacsoportokban
- könnyűipar
- mezőgazdaság
26. Egyéb rendelkezések:
Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá:
- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról)
- ingyenes és kedvezményes étkeztetésről
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról
- diáksport feladatokról
- szakiskolai oktatás keretében a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati oktatásról
előkészítő 9. évfolyam

Szekszárd, 2010. január 1.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
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, és 2009. november 27-i ülésén a …/2009. (XI. 27.) kgy. határozatával
módosította. Az alapító okirat 6., 7. és 8. pontjában foglaltakat 2010. január 1-jétől,
6/A. , 7/A. és 8/A. pontjában foglaltakat 2009. december 31-ig kell alkalmazni. Az
alapító okirat 6/A., 7/A. és 8/A. pontja 2009. december 3. napján hatályát veszti.
Szekszárd, 2009. november 27.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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3. sz. 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 20. pontjában meghatározott Telephelyei, címei az alábbira
módosul:
„7100 Szekszárd, Garay tér 9.”
2) Az alapító okirat módosítása 2010. január 1-jén lép hatályba.
Szekszárd, 2010. január 1.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009.
(XI. 27.) kgy. határozatával 2010. január 1-jei hatállyal jóváhagyta.
Szekszárd, 2009. november 27.
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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4.sz. 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 (2010. január 1-jétől alkalmazandó):
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-)
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tevékenysége támogatása
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

6./A. Alaptevékenysége (2009. december 31-ig alkalmazandó):
80521-2
92181-5
92171-6
92601-8
80401-7
80402-8
80591-5
92403-6
92404-7
92602-9
75192-2

Pedagógiai szakszolgálatok
- tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs
bizottsági tevékenység
Művelődési központok tevékenysége
Egyéb művészeti tevékenység
Máshova nem sorolt kulturális tevékenység
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Oktatási célok és egyéb feladatok
Diáksport
Sportcélok és feladatok
Máshová nem sorolt sporttevékenység
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

7. Kiegészítő tevékenysége (2010. január 1-jétől alkalmazandó):
855931-2
855932-2
855935-2
856099-2
900400-2
910501-2
910502-2
931301-2

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Szakmai továbbképzések
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

7/A. Kiegészítő tevékenysége (2009. december 31-ig alkalmazandó):
8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a
szerv kiadásaiban:
A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet nem folytat.
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat
9. Működési köre:
Tolna megye
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér
11-13.
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13.
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11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér
11-13.
12. Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenységek jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv meghatározott
szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit (ezen belül
különösen: pénzügyi, gazdasági feladatait) a Tolna Megyei Önkormányzat
Wosinsky Mór Múzeuma látja el.
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási,
választási rendje
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az
alapító szerv bízza meg.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
15. Alapító, illetve a fenntartó neve:
Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.
16. A fenntartó szerv címe (székhelye):
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13
17. Az intézmény típusa:
Általános művelődési központ
18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai:
19. Tagintézményei:
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20. Telephelyei, címei:
7100 Szekszárd, Garay tér 9.
21. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori
rendelet szerint.
22. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti
meg.
23. Maximális gyermek- tanulólétszám:
24. Tagozat megnevezése:
25. Évfolyamok száma:
26. Egyéb rendelkezések:
Szekszárd, 2010. január 1.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
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
hagyta jóvá, és 2009. november 27-i ülésén a …./2009. (XI.27.) kgy. határozatával
módosította. Az alapító okirat 6. és 7. pontjában foglaltakat 2010. január 1-jétől, 6/A.
és 7/A. pontjában foglaltakat 2009. december 31-ig kell alkalmazni. Az alapító okirat
6/A. és 7/A. pontja 2009. december 31. napján hatályát veszti.
Szekszárd, 2009. november 27.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám

A Tolna Megyei Közgyűlés
99/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának melléklete
Megállapodás 4. számú módosítása
A Tolna Megyei Önkormányzat gyönki Módszertani
Otthona átadás-átvételéről
mely létrejött egyrészről a Tamási és Simontornya Városkörnyéki
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (székhelye: 7090 Tamási, Nyírfa
sor 15; a továbbiakban: Átvevő, képviseli: Barkóczi József elnök)
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13; a továbbiakban: Átadó, képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés
elnöke) között, az alulírott napon és helyen, a köztük 2007. február 28-án, a Tolna
Megyei Önkormányzat gyönki Módszertani Otthona átadás-átvétele tárgyában
létrejött és azóta többször módosított megállapodás módosításáról, az alábbiak
szerint:
1. A megállapodás 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Átvevő a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény fenntartását határozott
időtartamra, 2010. január 1-jétől 2010. december 31. napjáig továbbra is vállalja
azzal, hogy Átvevő egy alkalommal, legkésőbb 2010. november 15-ig – a 2011.
évre vonatkozó költségvetési törvény normatívákra vonatkozó számai
ismeretében – írásban nyilatkozik arról, hogy az intézmény működtetését 2011.
január 1-jétől vállalja-e.”
2. A megállapodás 3. és 13. pontjában szereplő időpontok 2011. január 1-jére
módosulnak.
3. A megállapodás 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Módszertani Otthon
fenntartását 2011. január 1-jétől nem vállalja, a Módszertani Otthon 2010.
december 31-i leltár szerinti raktári készleteit Átadó tulajdonába adja.
A szerződő felek a megállapodás módosítását – mint akaratukkal mindenben
megegyezőt – az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták és annak
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik.
Szekszárd, 2009. november…..
Dr. Puskás Imre
Átadó

Barkóczi József
Átvevő

A megállapodás módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
…../2009. (XI. 27.) kgy. határozatával, a Tamási és Simontornya Városkörnyéki
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása …../2009. (XI. 13.) sz.
határozatával elfogadta.
Ellenjegyezi:
Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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A Tolna Megyei Közgyűlés
100/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának mellékletei
1. sz. melléklet
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
Amely egyrészről
a Megbízott (a társulás vezetője), a pályázatot benyújtó önkormányzat (a
továbbiakban: Vezető önkormányzat)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 7100, Szekszárd, Béla tér 8.
Székhely: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.
Azonosító szám: 416560
Adószám: 15416566-2-17
Aláírásra jogosult képviselője: Horváth István, polgármester,
másrészről a Megbízó, mint a társulás tagja, (továbbiakban: Tag önkormányzat):
Tolna Megyei Önkormányzat
Postacím: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Székhely: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Azonosító szám:414005
Adószám: 15414007-2-17
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:
Előzmények
1.) Felek egyezően rögzítik, hogy a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében A
pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális
fejlesztések megvalósítása pályázati kiírásra „Szekszárd Megyei Jogú Város
kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környékének felújításával”
című pályázat (továbbiakban: pályázat) benyújtása céljából 2008. május 22.
napján egymással társulási megállapodást (továbbiakban: Társulási
Megállapodás) kötöttek, melyet 2009. július 3. napján módosítottak.
2.) Befolyásolja a projekt költségvetését az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 2009. július 1-jétől hatályba lépő módosítása, melynek
értelmében az ÁFA mértéke 20%-ról 25%-ra emelkedik, ugyanakkor az ÁFA
mértékének módosulásából adódó többletköltség pályázati forrásból történő
részleges ellentételezése lehetséges, melynek előkészítése megtörtént.
A Társulási Megállapodás módosítása
3.) A Társulási Megállapodás 11. pontjának helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:
11. A projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok
megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel
összhangban:
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A
feladatra
jutó
támogatás összege

1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata

A pályázatban foglalt programok,
rendezvények
megszervezése,
lebonyolítása, a beruházásban
érintett ingatlan környezetének
rendezése,
közösségi
célú
átalakítása.
2. Tolna
Megyei A Tolna Megyei Önkormányzat
Önkormányzat
tulajdonát képező Megyeháza
ingatlan
korszerűsítése
a
pályázatban
foglaltaknak
megfelelően.

30.093.125 Ft

585.184.599 Ft

A Projekt mindkét elemét érintő feladatok végrehajtása – pl.
projektmenedzsmenti, könyvvizsgálói, tájékoztatási, ellenőrzési stb. feladatok - a
Tag önkormányzat feladatát képezik.
A Tagonként elkülöníthető projektelemek tekintetében a Tagok felelnek az általuk
vállalt, a projekt költségvetésében részletezett feladatok elvégzéséért.
4) A Társulási Megállapodás 12. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
12. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy
természetbeli) – hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt
elszámolható költségének 28,90 %-t képezik, az alábbi megoszlásban:
Tag neve

1.

2.

hozzájárulá hozzájárulás összege
s formája

Szekszárd
Pénzbeli
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Tolna
Megyei Pénzbeli
Önkormányzat

részesedése a
projekt
elszámolható
költségéhez
képest (%)

10.031.042.- Ft

4,65

205.555.026- Ft

95,35

5) Egyebekben a Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett
rendelkezései változatlanul hatályukban maradnak.
Jelen Társulási Megállapodás módosítást a Felek annak elolvasását és értelmezését
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
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Szekszárd, 2009. …………………….
A társulás vezetője

A társulás tagja

Horváth István
polgármester
Név
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szervezet

Dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke
Név
Tolna Megyei Önkormányzat
Szervezet
P.H.

P.H.
Aláírás dátuma:
Aláírás dátuma:
……………………………
……………………………
Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítást Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése ………………………. szekszárdi öh határozatával
jóváhagyta.
Szekszárd, 2009………………….hónap ………………….napja
Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyző
Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
…………………………… közgyűlési határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2009. …………………. hónap …………………. napja
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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2. sz. melléklet
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Pályázat benyújtására, támogatásban részesített projekt megvalósítására
1.) Jelen társulási megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.)
pontban meghatározott felek társulnak abból a célból, hogy a Dél-Dunántúli
Operatív Program keretében A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010
programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása pályázati kiírásra
pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt
pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák.
A pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környékének felújításával (a továbbiakban Pályázat).
2.) A társulás tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt szervezetek, akik az
1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott célok megvalósításában a
Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek
megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:
A Megbízott (a társulás vezetője), a pályázatot benyújtó önkormányzat: Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Vezető önkormányzat).
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 7100, Szekszárd, Béla tér 8.
Székhely: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.
Azonosító szám: 416560
Adószám: 15416566-2-17
Aláírásra jogosult képviselője: Horváth István, polgármester
A Megbízó (Társulás tagja): Tolna Megyei Önkormányzat
Postacím: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Székhely: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Azonosító szám: 414005
Adószám: 15414007-2-17
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke
3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tag önkormányzat a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján,
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megbízza, illetve
meghatalmazza a Vezető önkormányzatot, hogy gondoskodjon a pályázat
előkészítéséről, helyette és nevében a Pályázatot aláírja, a közreműködő
szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő szervezettel
szemben a Társulást képviselje.
4. A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
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5. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a
Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint
megvalósítják és ennek érdekében együttműködnek.
6. Tagok kijelentik, hogy a Pályázat támogatása esetén a Pályázatban és a
Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal, továbbá a
megvalósítás részleteinek, a Vezető önkormányzat és a Tag önkormányzat
feladatainak, kötelezettségeinek és jogainak rögzítésével, az eljárásrend
meghatározásával a Társulási Megállapodást módosítják.
7. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi.
8. A Társulás létrejöttének napja a tag önkormányzatok közgyűléseinek Társulási
Megállapodás jóváhagyásáról szóló döntését követően, a Társulási Megállapodás
aláírásának napja. Jelen Megállapodást a tagok a projekt lezárását és elszámolását
követő 5. év végéig, határozott időre hozzák létre.
9. A Társulás megszűnik:
- ha a Pályázat nem részesül támogatásban;
- a projekt meghiusulása esetén;
- a 8. pontban rögzített határozott időtartam lejártával.
10. A Tagok kifejezik azon szándékukat, hogy a pályázat nyertessége esetén a
projekt megvalósításában együttműködnek, megvalósítják az általuk vállalt
feladatokat, a projekt lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása
érdekében a pályázatban és a Támogatási Szerződésben leírtaknak megfelelően a
fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további
folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
11.*1 A projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
Tag neve

Feladat

A
feladatra
jutó
támogatás összege

1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata

A pályázatban foglalt programok,
rendezvények
megszervezése,
lebonyolítása, a beruházásban
érintett ingatlan környezetének
rendezése,
közösségi
célú
átalakítása.
2. Tolna
Megyei A Tolna Megyei Önkormányzat
Önkormányzat
tulajdonát képező Megyeháza
ingatlan
korszerűsítése
a
pályázatban
foglaltaknak
megfelelően.

1

Módosította a 2009………………….-i
2009.…………………. napjától

Társulási

Megállapodás

30.093.125 Ft

585.184.599 Ft

Módosítás.

Hatályos
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A Projekt mindkét elemét érintő feladatok végrehajtása – pl. projektmenedzsmenti,
könyvvizsgálói, tájékoztatási, ellenőrzési stb. feladatok - a Tag önkormányzat
feladatát képezik.
A Tagonként elkülöníthető projektelemek tekintetében a Tagok felelnek az általuk
vállalt, a projekt költségvetésében részletezett feladatok elvégzéséért.
12.*2 A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy
természetbeli) – hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt
elszámolható költségének 28,90 %-t képezik, az alábbi megoszlásban:

Tag neve

1.

2.

hozzájárulás
formája

Szekszárd
Pénzbeli
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Tolna
Megyei Pénzbeli
Önkormányzat

hozzájárulás
összege

részesedése a
projekt
elszámolható
költségéhez
képest (%)

10.031.042.- Ft

4,65

205.555.026.- F

95,35

13. A Tagok megállapodnak abban, hogy az önállóan is támogatható kulturális célú
fejlesztés a Tolna Megyei Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Szekszárd 1820/1
hrsz.-ú , természetben a Szekszárd, Béla tér 1. szám alatt található Megyeháza
ingatlanon valósul meg. A fejlesztés eredményeként létrejövő vagyon a Tolna Megyei
Önkormányzat tulajdonába kerül a megvalósítást követően.
14. A Tagok vállalják, hogy a projekt előkészítésével kapcsolatosan a Társulásnál
felmerülő költségeket, illetve a projekt zárását követően, a fenntartási időszakban a
Társulás közös felelősségébe tartozó feladatokhoz kapcsolódóan felmerülő
költségeket 50-50 %-ban viselik. A Társulás 2008. évi fenntartási kiadását 200 E Ftban határozzák meg. A fenntartás további évekre vonatkozó kiadásait – a pályázat
nyertessége estén – a Társulási Megállapodás módosítása keretében rögzítik.
15. A Tag önkormányzat vállalja, hogy a projektzárást követő időszakban a
beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett biztosítja, hogy a támogatásból megépítet, felújított
ingatlan rendeltetésében és az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog viszonyban
változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem
származik.

2

Módosította a 2009. ………………….-i Társulási Megállapodás Módosítás. Hatályos 2009.
…………………. napjától
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16. A Tag önkormányzat vállalja, hogy a projekt zárását követő 5 éven belül a
létrehozott, felújított múzeumot, közösségi tereket nem szünteti meg, azt a projekt
céljaira használja, annak fenntartásáról gondoskodik.
17. A Társulás megfelelő működtetése a Vezető önkormányzat kötelezettsége. Az
ennek elmulasztásából eredő károkért a Vezető önkormányzat tartozik felelősséggel.
A Vezető önkormányzat összehangolja a tagok tevékenységét és szervezi a
Társulás munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján
vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Szekszárd, 2008. május 22.
A társulás tagja

A társulás vezetője
Horváth István
polgármester
Név
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szervezet

Dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke
Név
Tolna Megyei Önkormányzat
Szervezet

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

Záradék:
A Társulási Megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése 166/2008. (V.21.) szekszárdi öh határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2008. május hónap 22. napja
dr. Kilián Orsolya
jegyző
Záradék:
A Társulási Megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27/2008.
(IV.25.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2008. hónap 22. napja
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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Záradék:
A Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ………………………
szekszárdi öh határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2009………………….hónap …………………. napja
Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyző
Záradék:
A Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………………..közgyűlési
határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2009………………….hónap …………………. napja
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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A Tolna Megyei Közgyűlés
101/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának mellékletei
1. sz. melléklet
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi
tér 9.), a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7400 Kaposvár,
Csokonai Vitáz Mihály u. 3.), a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), Pécs Megyei Jogú Város
Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) és Kaposvár
Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 71401 Kaposvár, Kossuth tér 1.) mint
tagönkormányzatok a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 2005. július hó 12. napján kelt Társulási
Megállapodását az alábbiak szerint módosítják:
1. A Társulási Megállapodás 1. pontja az alábbi 1/A. ponttal egészül ki, mellyel
egyidejűleg az I. fejezet 7. pontjának 2. mondata, valamint a Záró Rendelkezések
1. pontjának utolsó mondata hatályát veszti.
„I.1/A.

Irányítói jogkör gyakorlói:
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.)
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
(székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
(székhely: 7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.)”

Pécs, 2009.

dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Gelecsér Attila
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

2009. év december hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám

dr. Puskás Imre
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Páva Zsolt
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Horváth István
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Szita Károly
Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármestere

Záradék:
Jelen Társulási Megállapodás módosítást a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a .../2009. (......) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a .../2009. (......) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a .../2009. (XI.27.) kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése a .../2009. (......) sz. határozatával, Kaposvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2009. (......) sz. határozatáva,
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a .../2009. (......) szekszárdi öh
határozatával módosította.
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2. sz. melléklet

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(a vastag betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetben)3,4,3,4,5
A Dél-Dunántúli Régióba tartozó Baranya-Somogy-Tolna megyék megyei és megyei
jogú városi önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 70. § (2)
bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, önkormányzati
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos
teherviselés alapján társulási megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv.
(Ttv.) 10-18. §-ának rendelkezése szerint.

I.
Általános rendelkezések
1. A jelen megállapodással
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.)
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
(székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
(a továbbiakban együtt: tagönkormányzatok) 2005. év július hó 1. napjától
létrehozzák a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást (a továbbiakban:
Társulás).
A Társuláshoz 2007. július 1. napjától tagönkormányzatként csatlakozik
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
(székhely: 7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.)
1/A. Irányítói jogkör gyakorlói:
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
3,2,3,4,5

A tagönkormányzatok „Társulási Megállapodás”-t módosító határozatai alapján a záradék
szerint
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(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.)
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
(székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
(székhely: 7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

2. A Társulás neve: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
Rövidített neve: DDÖRT
3. A Társulás székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. (a Baranya Megyei Önkormányzat
székhelye)
4. A Társulás működési területe: A Dél-Dunántúli régióban lévő 1. pontban megjelölt
megyék és megyei jogú városok önkormányzatainak illetékességi területe.
5. A Társuláshoz később csatlakozó tag belépése időpontjától a Társulás teljes
jogkörű tagjává válik, és rendelkezik a minden tagot megillető jogosítványokkal, és
köteles teljesíteni a tagsággal járó kötelezettségeket.
6. A jelen társuláshoz csatlakozni a Társulási Megállapodás aláírásával lehet,
melynek előfeltétele, hogy a Társuláshoz történő csatlakozást a társulásban
résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel jóváhagyják.
7. A Társulás jogállása: jogi személy, előirányzatai felett teljes rendelkezési jogkörrel
rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyigazdálkodási feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala látja el.
8. A Társulás, mint költségvetési szerv közalkalmazotti jogállású vezetőjének
kinevezése
(felmentése),
vezetői
megbízása
(vezetői
megbízásának
visszavonása) a Társulási Tanács hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat felette
a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
9. A Társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör
szélén a „Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás” körbefutó felirattal.
II.
A Társulás célja
A Társulást a tagok elsődlegesen a Dél-Dunántúli Régió lakosainak a területi
önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a
mind magasabb színtű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló
források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, továbbá a
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kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében, valamint az egyes
területfejlesztési feladatok közös ellátására alapítják. A Társulás modellkísérlet
keretében a résztvevő megyei és megyei jogú városok önkormányzati regionális
együttműködését a hatályos jogszabályi keretek között kívánja biztosítani.
A Társulást regionális szintű közszolgáltatások szervezésére, biztosítására,
fejlesztésére, intézmények fenntartására, valamint ezek összehangolására; az egyes
megyei oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási,
gyermekvédelmi, sport és területfejlesztési feladatok közös végrehajtására; a
kistérségek régiós együttműködésének előmozdítására (különösen: fejlesztési
tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); valamint regionális
gazdasági és humán programok kidolgozására, az ágazati koncepciókhoz történő
kapcsolódás érdekében hozzák létre.
III.
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
A regionális együttműködési program kidolgozása, melynek keretében a
tagönkormányzatok áttekintik az egyes közszolgáltatások ellátásának helyzetét, és
meghatározzák:
– az egyes ágazati stratégiai célkitűzéseket,
– az intézményrendszer átalakítására és fejlesztésére vonatkozó alapelveket,
– a közösen működtethető intézményeket, az általuk ellátott feladatokat,
–

az együttműködés egyéb területeit, ezen belül:

–

intézményfenntartást, megyei intézmények átvételét,

–

települési önkormányzati feladatellátás támogatását,

–

koordinációs szerepvállalást a kistérségek közt, a területi feladatellátás
területén, az állam és az önkormányzatok között,

–

az együttműködés területeit a regionális és megyei dekoncentrált
szervezetekkel.

1. A Társulás közszolgáltatási feladat- és hatáskörei
A szakosított szociális szolgáltatások
koordinálja
a) a megyei szociálpolitikai kerekasztal működését (1993. évi III. tv. 58/B. § (2)
bekezdés),
b) a személyes gondoskodás megszervezésével kapcsolatos feladat- és
hatáskörök ellátásának összehangolását (1993. évi III. tv. 88. § (1) bekezdés),
c) a súlyos pszichés, a súlyos disszociális tüneteket mutató és a pszichoaktív
szerekkel küzdő gyermekek szakellátását.
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Gyermekvédelmi szakellátás
Gondoskodik, szervezi a speciális gyermekotthoni ellátást igénylő gyermekek
régióban való elhelyezését és ellátását, illetve az ellátás érdekében speciális
gyermekotthont/otthonokat működtet.
A közoktatási feladatok
szervezi a hallássérült, látássérült, mozgássérült és a beszéd-fogyatékos tanulók
oktatását.
Közművelődési feladat
koordinálja a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás szervezését
(1997. évi CXL. tv. 84. §)
Egészségügyi ellátás
a) részt vesz az egészségügyi ágazatot érintő regionális
intézménystruktúra,
kapacitás
lekötés,
fejlesztési
véleményezésében, kidolgozásában,

koncepció,
pályázatok

b) együttműködik a Regionális Egészségügyi Tanáccsal, javaslatot készít a
Tanács feladatkörébe tartozó döntések előkészítéséhez,
c) segíti az egészségügyi ágazathoz tartozó, un. egészségügyi iparág egyes
területeinek kialakítását, segítve a régió munkaerő megtartó képességét.
Idegenforgalmi feladatok
a) együttműködik
a
Regionális
Idegenforgalmi
Bizottsággal,
jogszabályváltozás után a Regionális Területfejlesztési Tanáccsal,

ill.

a

c) támogatja az idegenforgalmi értékek feltárására, bemutatására
propagálására irányuló tevékenységet (1991. évi XX. tv. 66. § a) pont),

és

b) elősegíti az idegenforgalom regionális érdekeinek összehangolását,

d) segítséget nyújt az idegenforgalom fejlesztésének összehangolásában, az
idegenforgalom alakulásának elemzésében [1991. évi XX. tv. 66. § c) pont)]
Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
a) koordinálja, segíti – a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban –
a regionális környezetpolitika alakítását, a regionális megyei környezetvédelmi
programok készítését, végrehajtását, a környezet-védelemmel összefüggő
regionális jelentőségű koncepciók, fejlesztések kidolgozását (1995. évi LIII. tv.
40. § 43. §)
b) végzi a megyék területén található helyi jelentőségű védett természeti
területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolását (1996. évi
LIII. tv. 61. § (1) bekezdés)
Hulladékgazdálkodási feladatok
a) együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában,
b) elősegíti és koordinálja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló
közös telephelyek létesítését,
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c) koordinálja a regionális hulladékgazdálkodási tervek végrehajtását (2000. évi
XLIII. tv. 38. § (1)-(2) bekezdés a)-e) pont),
d) együttműködik a települési szilárd hulladékok kezelésére alakult társulásokkal
és szerveződésekkel
Sportfeladatok
a) részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,
b) koordinálja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi
feladatokat,
c) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal
kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
d) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában,
e) elősegíti a delegáltjai útján a Regionális Ifjúsági Tanács tevékenységét (2004.
évi I. tv. 55. § (3) bekezdés, 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 8. §),
Közúti közlekedési feladatok
Ellát egyes beruházási feladatokat (pl. útépítés).
2. A Társulás kistérségekkel való együttműködése
a) szakmai, módszertani segítséget biztosít a többcélú kistérségi társulások, a
kistérségi fejlesztési tanácsok részére a kistérségi területfejlesztési feladatok
ellátásához (Tftv. 10/C. § (2) bekezdés),
b) támogatást nyújthat kistérségi területfejlesztési koncepció készítéséhez, a
kistérségi fejlesztési programok finanszírozásához (pl: pályázatokhoz
szükséges tervdokumentáció készítéséhez, saját erő biztosításához, szakértő
igénybevételéhez),
c) koordinálja azoknak a fejlesztési programoknak a projekt alapú
megvalósítását, amelyek kistérségek közötti, különösen megye-határokon
átnyúló programok,
d) együttműködik a kistérségek regionális fórumával,
e)

segítséget nyújt a többcélú kistérségi társulások által a Regionális
Egészségügyi Tanácsba delegált képviselőinek tevékenységéhez (1997.
évi CLIV. tv. 149/A. §, 149/B. § (1) bekezdés f) pont).

3. A Társulás területfejlesztési feladatai
a) a hosszú távú előrejelzések alapján területileg összehangolja a megyék
kötelezően ellátandó feladatait, különös tekintettel:
– az oktatási,
– a szakképzési,
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– a közművelődési,
– az egészségügyi,
– a szociális,
– a gyermekvédelmi,
– a sport,
– a térségi-foglalkoztatási,
– az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos,
– az idegenforgalmi feladataira,
biztosítja azok összhangját a regionális, a megyei gazdaságfejlesztési,
környezetvédelmi és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal,
b) koordinálja a régió területén működő települési önkormányzat(ok) felkérése
alapján a települések fejlesztési tevékenységeit (Tftv. 11. §),
c) együttműködik a területrendezési tervek város-környéki összehangolása
érdekében (Tftv. 11. §),
d) együttműködik a régió (megyék) gazdasági szereplőivel (Tftv. 11. §),
e) részt vesz a területi adatgyűjtő szervezetekkel együttműködve a területi
információs rendszer (TEIR) kialakításában és működtetésében, információkat
biztosít területi tervek készítéséhez (Tftv. 11. §),
f) összehangolja a TEIR működtetését (Tftv. 24. §),
g) elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok területfejlesztési célú
társulásainak szerveződését (Tftv. 11. §),
h) közreműködik az egységes tervezési információs rendszer működtetésében
(Tftv. 11. §),
i) véleményezi a társult önkormányzatok címzett támogatás iránti igényét.
IV.
A Társulás szervezete és működése
1. A Társulás szervei:
– társulási tanács: tagjainak száma 12 fő
– elnök, elnökhelyettesek (a tanács tagjai sorából választja meg),
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– Pénzügyi Bizottság: tagjainak száma 6 fő (egy-egy fő tagönkormányzati
képviselőből
áll.)
feladata: a Társulás pénzügyi és gazdasági feladatai ellenőrzésének ellátása,
– munkaszervezet: létszámáról a Társulási Tanács dönt.
2. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
3. A Társulási Tanácsban a tagönkormányzatokat a közgyűlések elnökei, illetve az
önkormányzatok polgármesterei, és 1-1 fő önkormányzati képviselő képviseli.
4. A Társulási Tanács tagjai helyettesítésének rendjéről a társulás tagjai írásban
rendelkeznek. A meghatalmazás teljes körű.
5. A Társulási Tanács kizárólagos feladatai:
a) a szervezeti és működési szabályzat megállapítása,
b) a regionális fejlesztési célú program elfogadása,
c) a tisztségviselők, bizottságok megválasztása,
d) a munkacsoportok megválasztása,
e) a társulás közalkalmazott jogállású vezetőjének kinevezése, (felmentése),
vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása),
f)

a munkaszervezet létszámának meghatározása.

A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját
maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatában.
6. A Társulási Tanács megalakul, ha a társult képviselő-testületek mindegyike
minősített többséggel jóváhagyta a megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló
ülésén kimondta megalakulását, valamint megválasztotta tisztségviselőit.
7. A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza.
8. A Társulási Tanács minden tagjának 1 szavazata van.
9. A Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek képviselik, és
látják el az ülés összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket.
10. A Társulási Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik.
Az ülést össze kell hívni:
– ha a Társulási Tanács tagjainak 1/3-a, vagy a Társulási Tanács elnöke
kezdeményezi,
– a Társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára,
– az érintett megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére.
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11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok több mint
a fele jelen van.
12. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint
felének igen szavazata szükséges.
13. Minősített többség szükséges:
a) a régió fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat
benyújtásához, az ahhoz szükséges hozzájárulás meghatározásához,
b) a Társulás költségvetésének
zárszámadás elfogadásához,

elfogadásához,

módosításához

és

a

c) zárt ülés elrendeléséhez az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában
meghatározott esetekben,
d) hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,
kizárásról szóló döntéshez.
A minősített többséghez a Társulási Tanácsba a tagönkormányzatok által
delegált (megválasztott) tagok több mint felének a szavazata szükséges.
14. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel, nyílt szavazással,
tagjai sorából elnököt, elnökhelyetteseket választ. Az elnök és elnökhelyettesek
részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az
elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté
váláshoz a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az
elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.
15. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmára az
Ötv. 17. § (1) bekezdése az irányadó. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási
Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, és
annak a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez 15 napon belül
történő megküldéséről a tanács elnöke gondoskodik.
16. A Társulás működéséhez szükséges teendőket a munkaszervezet látja el.
17. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak
önkormányzatok
közgyűléseinek
a
Társulási
tevékenységükről és a társulás tevékenységéről.

az általuk
Tanácsban

képviselt
végzett

18. Az Elnök feladat- és hatásköre:
a) a Társulás képviselete,
b) a Társulási
ellenőrzése,

Tanács

határozatai

előkészítésének,

végrehajtásának

az

c) a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése,
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d) a társulási hozzájárulás befizetésének, az anyagi támogatások időarányos
befizetésének ellenőrzése;
e) egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Társulás vezetője felett;
f) a Társulás vezetői állása betöltetlensége esetén maximum 6 hónapig terjedő
időtartamra mb. vezető vezetői megbízása.
19. A Társulás vezetője gondoskodik a Társulási
biztosításáról, a munkaszervezet irányításáról.

Tanács

működésének

20. A Társulás munkaszervezete ellátja a Társulás döntés-előkészítési feladatait,
részt vesz a társulás által vállalt projektek menedzselésében, megvalósításának
szervezésében.
21. A munkaszervezet közalkalmazotti jogállású munkatársai felett a munkáltatói
jogokat a Társulás vezetője gyakorolja.
22. A Társulás szerveinek részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzatában a Társulási Tanács állapítja meg.
V.
A Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátása
1. A Társulás munkaszervezetének feladatai:
a) a Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai
véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket, segíti a döntések
végrehajtását,
b) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés, ügykezelés),
c) nyilvántartja a Társulásnak az OTP Bank Rt Fiókjánál vezetett elkülönített
számlájának pénzforgalmát,
d) megszervezi a Társulási Tanács üléseit,
e) vezeti a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveit,
f)

javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a régiót érintő fejlesztési
programok megvalósításához,

g) a Társulási Tanács határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, a
társulás fejlesztési programjait,
h) figyeli a pályázati lehetőségeket,
i)

közreműködik, szakmai segítséget nyújt pályázati dokumentációik
elkészítéséhez,

j)

intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit,
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k) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását,
stb.,
l)

előkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, az időközi költségvetési
és mérlegjelentést,

m) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe
utal.
VI.
A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és ellenőrzésének rendje
1. A
tagönkormányzatok
egyszeri
vagyoni
hozzájárulásának
mértéke
önkormányzatonként 5 millió Ft, melyet a társulás megalakulásától számított 30
napon belül utalnak Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank
Rt. Fiókjánál vezetett 11731001-15478706 számú számlájának a Társulás
részére később megnyitandó alszámlájára.
2. A társulási hozzájárulás mértékét a tagönkormányzatok lakosságszáma
arányában – megyék esetében a megyeszékhely-város lakossága nélkül, megyei
jogú városok esetében lakosságszámuk alapján – a Társulási Tanács minden
évben a Társulás költségvetésének keretében állapítja meg.
A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik, amelyből az igazolt
működési költségek kifizetése után fennmaradó rész a pályázatok
előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak befizetésére fordítható.
3. A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértékét a Társulási Megállapodás
3. számú függeléke tartalmazza.
4. A megállapított társulási hozzájárulás évi összegének negyedét átutalással,
minden negyedév második hónap 15. napjáig kell teljesíteni a Dél-Dunántúli
Önkormányzati Regionális Társulás OTP Bank Rt fiókjánál vezetett 1173100115587457 számú számlájára. A megállapított társulási hozzájárulást határidőre
nem teljesítő tagönkormányzattal szemben – írásbeli felhívását követően – a
fizetési határidőt követő 30. napon a Társulás azonnali beszedési megbízás –
inkasszó – benyújtására jogosult.
5. A Társulás gazdálkodásával, a tagönkormányzatok általi befizetések kezelésével
és felhasználásával összefüggő gazdálkodási feladatokat – díjazás ellenében,
külön megállapodás alapján – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala végzi, a
pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli.
6. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési
intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat,
kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési felügyeletüket (Ötv. 10. § (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével).
7. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja
meg a befizetett vagyoni hozzájárulásának mértékét.
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VII.
A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje
A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét,
továbbá a Társulás kötelezettségvállalásának rendjét a Társulási Tanács a Társulás
Szervezési és Működési Szabályzatában állapítja meg.
VIII.
A társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás
megszüntetésének szabályai
1. A Társulási Megállapodást a megyei közgyűlések elnökei és a megyei jogú
városok polgármesterei írják alá.
2. A Társulási Megállapodás módosítását, felmondását, a Társulás megszüntetését
bármely tagönkormányzat kezdeményezheti. A Társulási Megállapodást
felmondani 6 hónappal korábban a következő naptári év 1. napjával lehet.
3. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül
döntenek.
4. Felmondás esetén a Társulásból kilépő tagnak az általa a Társulás részére
szolgáltatott, a kilépésig fel nem használt hozzájáruláson felüli egyéb vagyoni
hozzájárulás visszajár.
5. A Társulás megszűnésekor a tagönkormányzatok kötelesek egymással
elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések, és kötelezettségek
kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások
arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás megszűnésekor a vagyon
felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy
az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött
vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó
vagyoni igények kielégítése során, ezért a tagönkormányzatok olyan polgári jogi
megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a
közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását
biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása
érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog
rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása
érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.
Záró rendelkezések
1. A Társulás 2005. év július hó 1. napjától határozatlan időre jön létre. A Társulás
mint költségvetési szerv a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által
vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., a Ptk. és
a Társulási Tanács által megalkotott, a Tanács alakuló ülésén elfogadott
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Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók.
Értelmező rendelkezés:
A „Má.” értelmezése és alkalmazása során a munkaszervezet közalkalmazotti
jogállású munkatársai alatt a Társulás közalkalmazotti jogállású munkatársait kell
érteni.
3. A Társulási Megállapodás mellékletei:
1. számú melléklet: A Társulási Megállapodást jóváhagyó közgyűlési határozatok
2. számú melléklet: A Társulás Közös Fenntartású Intézményeinek felsorolása
Függelékek:
1. számú függelék: A Társulás Alapító Okirata
2. számú függelék: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
3. számú függelék: A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértéke
Kelt: Kaposvár, 2005. év július hó 12. napján
Dr. Kékes Ferenc s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
Frankné dr. Kovács Szilvia s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Gyenesei István s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
Dr. Toller László s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Kocsis Imre Antal s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere
Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t
a 153/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a 134/2006. (XII. 15.) KH. határozatával, a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 134/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozatával,
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 29/2007. (02. 01.)
sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2006.
(XI. 30.) szekszárdi öh. határozatával módosította.
Pécs, 2007. február 01.
Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
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Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Tasnádi Péter s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere
Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t
a 62/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a 61/2007. (VI. 15.) KH. határozatával, a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 65/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozatával,
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 265/2007. (06. 07.)
sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2007.
(V. 24.) szekszárdi öh. határozatával módosította.
Pécs, 2007. július hó 01. napján
Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Tasnádi Péter s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere
Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t
a 91/2008. (VI. 26.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a 79/2008. (VI.6.) KH. határozatával, a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 65/2008. (VI.27.) közgyűlési határozatával,
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 228/2008.
(IX.25.) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése a 370/2008. (06.26.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei
Jogú Város Közgyűlése a 219/2008. (VI.26.) szekszárdi öh. határozatával
módosította.
Pécs, 2008. július hó 1. napján
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a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere
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Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Tasnádi Péter s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Szita Károly s.k.
Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármestere

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t
a 101/2009. (IX.17.) Kgy. határozat 22/b számú mellékletével, a Somogy
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 95/2009. (IX.25.) KH. határozatával, a
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 78/2009. (IX.18.) közgyűlési
határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
201/2009. (IX.24.) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése a 438/2009. (09.24.) sz. határozatával, a
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2009. (IX.24.) szekszárdi
öh. határozatával módosította.

Pécs, 2009. szeptember hó 25.napján
Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Páva Zsolt s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Szita Károly s.k.
Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármestere

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t
a …/2009. (...) Kgy. határozat, a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a …/2009. (...) KH. határozatával, a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a …/2009. (...) közgyűlési határozatával,
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …/2009. (...)
sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
…/2009. (...) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlése a …/2009. (...) szekszárdi öh. határozatával módosította.
Pécs, 2009. november hó .napján
Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Páva Zsolt s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Szita Károly s.k.
Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármestere
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3. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
A költségvetési szerv
Neve:
Székhelye:

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
Rövidített neve: DDÖRT
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Telephelye:

Regionális Társulás Speciális Gyermekotthon
7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7/2. (16fh)

Irányítói jogkör gyakorlói:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tolna Megye Önkormányzatának Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11.-13.
Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése
7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz M. u. 3.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése,
7100 Szekszárd, Béla tér 8.
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése
7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.
(Csatlakozás időpontja: 2007. július 1. )

Jogszabályban
meghatározott közfeladata:

Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás

Szakágazat:

879040

Alaptevékenysége
(szakfeladata)
2009.dec.31-ig

85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
- súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek
szakellátása gyermekotthonban
75188-9 Gazdasági és területfejlesztési feladatok
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai

Alaptevékenysége
(szakfeladata)
2010.január 1-től

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása

…………………………..
Inter-Location Kft.
Tulajdonos
képviseli: Erdélyi Imre ügyvezető

…………………………..
Tolna Megyei Önkormányzat
Tulajdonos
képviseli: Dr. Puskás Imre a közgyűlés elnöke

…………………………..
dr. Makláry Zoltán
ügyvéd
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és szabályozása
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
Működési területe:

A társulásban résztvevő önkormányzatok
közigazgatási területe

Típus szerinti besorolás:
közszolgáltató
- a tevékenysége alapján:
közintézmény
- a közszolgáltató szerv
fajtája:
önállóan működő (a gazdasági-, pénzügyi feladatokat
- a feladatellátáshoz
megbízási
megállapodás alapján a Baranya Megyei
kapcsolódó funkciója szerint:
Önkormányzat Hivatala látja el)
A költségvetési szerv
vezetője kinevezésének
rendje:

A vezetőt a Társulási Tanács pályázat alapján nevezi
ki.

Foglalkoztatottjaira
vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony:

A
foglalkoztatottak
jogviszonya
alapesetben
közalkalmazotti,
amelyre
a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az
irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya
lehet
munkavállalói,
amelyre
nézve
a
Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. XXII. törvény az
irányadó. A foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény az irányadó.
A költségvetési szerv vezetője felett a kiemelt
munkáltatói jogokat (kinevezés, vezetői megbízás
adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása) a
Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a
Társulás elnöke gyakorolja. A Dél-Dunántúli
Önkormányzati Regionális Társulás feladatainak
végrehajtását és döntéseinek előkészítését a
Társulás
munkaszervezete
látja
el.
A
munkaszervezetben
foglalkoztatottak
felett
a
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője
gyakorolja.
A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
létrehozásáról szóló többször módosított 2008. július
01-ei keltezésű Társulási Megállapodás, valamint a
Társulás Alapító Okirata rendelkezéseit a Speciális
Gyermekotthon
vonatkozásában
értelemszerűen
alkalmazni kell.

A költségvetési szerv
létrehozásának éve:
A költségvetési szerv
vagyona:

2005.
A költségvetési szerv tulajdonában lévő vagyontárgy
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A költségvetési szerv
vagyona felett rendelkező
szerv:

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
Társulási Tanácsa

A költségvetési szerv
képviselete:

A Társulási Tanács alakuló ülése nyílt szavazással
tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére,
munkájának segítésére elnökhelyetteseket választ. Az
elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja
javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok
legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az
elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.
A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást.
Távolléte vagy akadályoztatása esetén a Társulás
képviseletét a Társulás elnökhelyettesei látják el. Az
elnök részletes feladat- és hatáskörét a Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg.

A költségvetési szerv
megszűnése:

A költségvetési szervet a Társulás tagjai a Társulási
Megállapodás VII. 3-5. pontjaiban meghatározott
módon jogosultak megszüntetni.

Záradék:A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli
Önkormányztai Regionális Társulás módosított alapító okiratát a
…/2009.(…)
Kgy.határozatával
jóváhagyta.
Az Alapító Okiratot a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2009. (...) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a …/2009. (....) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése a …/2009. (...) sz. határozatával, Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2009. (....) sz. határozatával, a
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a .../2009. (....) szekszárdi öh.
határozatával jóváhagyta.
Pécs, 2009.
Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Páva Zsolt s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere
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Szita Károly s.k.
Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármestere
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A Tolna Megyei Közgyűlés
102/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának mellékletei
1. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
Amely létrejött egyrészről Bonyhád Város Önkormányzata (székhelye: 7150
Bonyhád, Széchenyi tér 12., képviseli: Potápi Árpád János polgármester), mint átadó
(a továbbiakban: Átadó)
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13., képviseli dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke), mint átvevő
(a továbbiakban: Átvevő)
között az alulírott napon és helyen a felek között 2008. június 18-án, a közoktatási és
szakképzési feladatok átadás-átvételéről kötött Megállapodás módosítása tárgyában:
1) A Megállapodás 8. a) pontjának első mondata helyébe az alábbi szövegrész
lép:
„8. a) Átvevő a feladat ellátását az Átadó kizárólagos tulajdonát képező,
Bonyhád, Széchenyi tér 18. szám alatti (77 hrsz.-ú), a Bonyhád, Perczel Mór
u. 51. szám alatti (2344 hrsz.-ú), a Bonyhád, Rákóczi u. 31. szám alatti (557/1
hrsz.-ú), a Bonyhád, Perczel u. 48. szám alatti (1925 hrsz.-ú), a Bonyhád,
Perczel Mór u. 44. szám alatti (1737 hrsz.-ú) ingatlanon tudja ellátni, ezért kéri
a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon ingyenes használati jogának
biztosítását - a 1737 hrsz.-ra vonatkozóan a 2. sz. mellékletben vastag
vonallal körberajzolt, 2095 m2 alapterületű felépítmény kivételével.”
2) A Megállapodás egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Szekszárd, 2009. november ….
…………………………………………..
Átadó
Bonyhád Város Önkormányzata
Képviseli: Potápi Árpád János
polgármester

……………………………………….
Átvevő
Tolna Megyei Önkormányzat
Képviseli: dr. Puskás Imre
a megyei közgyűlés elnöke

1.
sz. záradék
Jelen módosítást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (XI. 27. ) Kgy.
határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2009. november …..
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
2.
sz. záradék
Jelen megállapodást Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete a …/2009.
(…...) számú határozatával jóváhagyta.
Bonyhád, 2009. ……. …
Kovács Péter
c. főjegyző
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2. számú melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma
(Térségi Integrált Szakképző Központ) alapító okiratának módosításáról
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Szent
László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképző Központ)
(székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.) alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
2) Az alapító okirat 20. Telephelyei, címei pontja közül az alábbiak törlésre
kerülnek:
„Tanműhely: 7150 Bonyhád, Perczel u. 133. (2026/3 hrsz.-ú),
Raktár: 7150 Bonyhád, Peczel u. 133. 2026/7 hrsz.-ú ingatlan”
3) Az alapító okirat 21. A feladatellátást szolgáló vagyon pontja felsorolás közül
az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„a Megállapodás mellékletében megjelölt felépítményre, a Bonyhád 2026/3
hrsz.-ú és a 2026/7 hrsz.-ú (Bonyhád, Perczel Mór u. 133.)”
Szekszárd, 2009. november 27.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009.
(XI. 27.) kgy. határozatával, 2010. január 1-jei hatállyal jóváhagyta.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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3. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg:
1. A költségvetési szerv neve:
Tolna Megyei Önkormányzat 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
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6. Alaptevékenysége (2010. január 1-jétől alkalmazandó):
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)
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 910. 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)
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855921-1
855922-1
552001-1
553000-1
559011-1
559099-1
561000-1
562100-1
562913-1
562914-1
562916-1
562917-1
682001-1
682002-1
683200-1
900400-1
931102-1
931204-1
841901-1
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Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos
nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
(normál és sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)
Egyéb m. n. s. szálláshely-szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

6/A. Alaptevékenysége(2009. december 31-ig alkalmazandó):
801214
802144
802177
802188
802199
802214
802225
802236
802241
802252
802263
803416
804017
804028
804039
805113
551315
551326

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai nevelése, oktatása
Szakközépiskolai felnőtt oktatás
Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
nevelése, oktatása
Szakiskolai felnőttoktatás
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő
iskolai oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű,
szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű
felnőttoktatás
Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési
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551337
551414
552323
552334
552411
751922
751953
751958
923215
924014
924036
926018
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igényű gyermekek, tanulók számára
Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
Üdültetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Közoktatási
intézményekben
végzett
vállalkozási
tevékenységek
A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő
tevékenységek
Múzeumi tevékenység
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
Diáksport
Máshova nem sorolt kulturális tevékenység

7. Kiegészítő tevékenység (2010. január 1-jétől alkalmazandó):
853221-2
853222-2

853224-2
559011-2
559099-2
561000-2
562100-2
562913-2
562914-2
562916-2
562917-2
682001-2
682002-2
683200-2
854211-2
900400-2
931102-2

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a
szakképzési évfolyamokon
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
felnőttoktatás
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Egyéb m. n. s. szálláshely-szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Felsőfokú szakképzés
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

7/A. Kiegészítő tevékenysége(2009. december 31-ig alkalmazandó):
751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a
szerv kiadásaiban (2010. január 1-jétől alkalmazandó):
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a) Kisegítő tevékenysége:
A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet nem folytat
b) Vállalkozási tevékenysége
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
582901-4
Egyéb szoftverkiadás
591112-4
Promóciós, reklámfilm, -video gyártása
620100-4
Számítógépes programozás
620200-4
Információ-technológiai szaktanácsadás
A költségvetési szerv kiadásain belül a vállalkozási tevékenység kiadásainak felső
határa 20%.
8/A. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a
szerv kiadásaiban (2009. december 31-ig alkalmazandó):
1. A Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző
Központ)
akkreditált Szolgáltatási és Felnőttképzési Központot működtet,
melynek keretében végezhető vállalkozási tevékenység:
85.41
Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.5
Egyéb oktatás
85.52
Kulturális képzés
85.59
Máshova nem sorolt (M. n. s.) egyéb oktatás
2.

a Szekszárd, Garay tér 1-7. alatti épületben lévő Garay Étterem üzemeltetése,
ennek keretében:
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvényi étkeztetés
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A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységből származó bevétele – a
költségvetési támogatást is magába foglaló – összbevétel egyharmada – 33%-alehet.
A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet nem folytat.
9. Működési köre:
Tolna megye (de más megyéből is felvehetők tanulók)
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér
11-13.
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13.
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér
11-13.
12. Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenységek jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézmény szervezeti egységeként működő Belső Ellenőrzési Iroda ellátja
a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási és művelődési
intézmények belső ellenőrzési feladatait.
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási,
választási rendje
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az
alapító szerv bízza meg.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
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15. Alapító, illetve a fenntartó neve:
Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.
16. A fenntartó szerv címe (székhelye):
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13
17. Az intézmény típusa:
többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény,
általános iskola (5-8. évfolyam)
gimnázium
szakközépiskola
szakiskola
kollégium
- a fogyatékosság típusa:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés
fejlődésének
organikus
okokra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd
18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai:
19. Tagintézményei:
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. 51-53.
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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.
20. 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.
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.
Garay Étterem, 7100 Szekszárd, Garay tér 1-7.
21. 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, kollégium, Szekszárd, Hunyadi u. 7.
- 4039/12 hrsz.-ú Iskola, Szekszárd Keselyüsi 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
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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.

22. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti
meg.
23. Maximális gyermek- tanulólétszám:
Nappali tagozat:
Esti-, levelező tagozat:
Kollégium:

5870 fő
300 fő
580 fő

Székhely:
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
- Szakiskola:
Kollégium:

900 fő
600 fő
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:
- Szakiskola:

400 fő
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 :
- Szakiskola:

250 fő
350 fő
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5. Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Gimnázium:
- Szakközépiskola:
Esti-, levelező tagozat:
Kollégium:
(7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.)
6. Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
- Szakiskola:
Kollégium:
- 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.
- 7090 Tamási, Szabadság u. 9.
7. Általános Iskolai Tagintézmény
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
Nappali tagozat:
- Általános iskola:
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100 fő
400 fő
80 fő
80 fő

350 fő
700 fő
60 fő
70 fő

60 fő

24. Tagozat megnevezése:
25. 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
Szakképzés (16. év után): 1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam
1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam
Szakképzés (érettségi után):
1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam az 1993. évi
LXXVI. törvény szerint, az OKJ-ben
meghatározott képzési idővel
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
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14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás
15. Közgazdaság
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-idegenforgalom
19. Egyéb szolgáltatások
20. Mezőgazdaság

26. Egyéb rendelkezések:
Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá:
-

felnőttoktatásról
nyelvi előkészítő évfolyam indításáról
felzárkóztató oktatásról
differenciált képesség fejlesztésről
hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató
felkészítéséről
sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról, kollégiumi ellátásáról
(szállásnyújtásról)
a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról)
a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről
a középiskolai pedagógusok érettségire történő felkészítéséről
szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról
diáksport feladatokról
ingyenes (kedvezményes) étkeztetésről
szakiskolai oktatás keretében a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati oktatásról

Szekszárd, 2010. január 1.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
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
hagyta jóvá valamint a 2009. november 27-i ülésén a ../2009. (XI. 27.) kgy.
határozatával módosította. Az alapító okirat 6., 7. és 8. pontjában foglaltakat 2010.
január 1-jétől, a 6/A. , 7/A. és 8/A. pontjában foglaltakat 2009. december 31-ig kell
alkalmazni. Az alapító okirat 6/A., 7/A. és 8/A. pontja 2009. december 31. napján
hatályát veszti.
Szekszárd, 2009. november 27.
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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A Tolna Megyei Közgyűlés
103/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának melléklete
INGATLAN CSERESZERZŐDÉS
Inter-Location Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1052 Budapest, Bécsi u 1-3. 1. em. 16.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-870023
adószám: 13725992-2-41
statisztikai számjel: 13725992-2-41
képviseli: Erdélyi Imre ügyvezető
a továbbiakban: Inter-Location,
és
Tolna Megyei Önkormányzat,
székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
törzsszám: 414005
statisztikai számjel: 15414007 8411 321 17
adószám: 15414007-2-17
képviseli dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
a továbbiakban: Önkormányzat
- fent nevezettek a továbbiakban együttesen: Felek a mai napon az alábbi tartalmú szerződést kötik.
I.

A szerződés tárgya

I.1 a) Inter-Location 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a Szekszárdi Körzeti
Földhivatal által vezetett szekszárdi ingatlan-nyilvántartásban 1846/A/1 hrsz.
alatt felvett, közigazgatásilag a 7100 Szekszárd, Garay tér 4-6. szám alatt
található, iroda besorolású, 694m2 alapterületű belterületi ingatlan, a
társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 69399/187914 eszmei hányaddal,
a társasházi alapító okiratban meghatározott helyiségekkel.
I.1.b) Inter-Location 1/2 arányú tulajdonát képezi a Szekszárdi Körzeti Földhivatal
által vezetett szekszárdi ingatlan-nyilvántartásban 1846/A/6 hrsz. alatt felvett,
közigazgatásilag a 7100 Szekszárd, Garay tér 4-6. szám alatt található, egyéb
helyiség, kapualj, besorolású, 28m2 alapterületű belterületi ingatlan, a
társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 2763/187914 eszmei hányaddal, a
társasházi alapító okiratban meghatározott helyiségekkel (továbbiakban:
tulajdoni illetőség).
I.1.c) Inter-Location kizárólagos jogosultja a Szekszárdi Körzeti Földhivatal által
vezetett szekszárdi ingatlan-nyilvántartásban 1846/A/6 hrsz. alatt felvett,
közigazgatásilag a 7100 Szekszárd, Garay tér 4-6. szám alatt található, egyéb
helyiség, kapualj besorolású, 28m2 alapterületű belterületi ingatlan tulajdoni
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(továbbiakban: térítésmentes használati jog).
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használati

jogának

I.1.d) Inter-Location 2/6 arányú tulajdonát képezi a Szekszárdi Körzeti Földhivatal
által vezetett szekszárdi ingatlan-nyilvántartásban 1846/A/7 hrsz. alatt felvett,
közigazgatásilag a 7100 Szekszárd, Garay tér 4-6. szám alatt található, egyéb
helyiség, kapuátjáró besorolású, 30m2 alapterületű belterületi ingatlan, a
társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 2970/187914 eszmei hányaddal, a
társasházi alapító okiratban meghatározott helyiségekkel (továbbiakban:
tulajdoni illetőség).
I.1.e) Inter-Location 1/3 arányú tulajdonát képezi a Szekszárdi Körzeti Földhivatal
által vezetett szekszárdi ingatlan-nyilvántartásban 1846/A/8 hrsz. alatt felvett,
közigazgatásilag a 7100 Szekszárd, Garay tér 4-6. szám alatt található, egyéb
helyiség, lépcsőház besorolású, 13m2 alapterületű belterületi ingatlan, a
társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 1254/187914 eszmei hányaddal, a
társasházi alapító okiratban meghatározott helyiségekkel (továbbiakban:
tulajdoni illetőség).
I.1.f) Inter-Location 1/2 arányú tulajdonát képezi a Szekszárdi Körzeti Földhivatal
által vezetett szekszárdi ingatlan-nyilvántartásban 1846/A/9 hrsz. alatt felvett,
közigazgatásilag a 7100 Szekszárd, Garay tér 4-6. szám alatt található, egyéb
helyiség, hőközpont besorolású, 6m2 alapterületű belterületi ingatlan, a
társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 602/187914 eszmei hányaddal, a
társasházi alapító okiratban meghatározott helyiségekkel (továbbiakban:
tulajdoni illetőség).
Az I.1. b) és I.1.d) – f) pont alatt megnevezett tulajdoni illetőségek a
továbbiakban együttesen: tulajdoni illetőségek.
Az I.1. a) – f) pont alatt megnevezett ingatlanok, tulajdoni illetőségek és
térítésmentes használati jog a továbbiakban együttesen: I. Ingatlanok.
I.2.a) Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a Szekszárdi Körzeti
Földhivatal által vezetett szekszárdi ingatlan-nyilvántartásban 1829/5/A/19
hrsz. alatt felvett, közigazgatásilag a 7100 Szekszárd, Garay udvar 1. szám
alatt található, egyéb helyiség besorolású, 155m2 alapterületű belterületi
ingatlan, a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 15512/46144 eszmei
hányaddal, a társasházi alapító okiratban meghatározott helyiségekkel.
I.2.b) Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a Szekszárdi Körzeti
Földhivatal által vezetett szekszárdi ingatlan-nyilvántartásban 1829/6/A/5
hrsz. alatt felvett, közigazgatásilag a 7100 Szekszárd, Garay tér 1-7. szám
alatt található, üzlethelyiség besorolású, 241m2 alapterületű belterületi
műemlék ingatlan, a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 24056/254702
eszmei hányaddal, a társasházi alapító okiratban meghatározott
helyiségekkel.

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám

Az I.2. a) – b) pont alatt megnevezett ingatlanok a továbbiakban együttesen:
II. Ingatlanok. I. Ingatlanok és II. Ingatlanok a továbbiakban együttesen:
Ingatlanok.
I.3.

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat közgyűlése 103/2009 (XI. 27.) KGY.
számú határozatával hozzájárult az I. Ingatlanok és a II. Ingatlan cseréje
tárgyában létrehozandó csereszerződés megkötéséhez a jelen okiratban
rögzített tartalommal.

I.4.

Felek kijelentik, hogy az Ingatlanokat kölcsönösen megtekintették, szakértőik
és közreműködőik útján megvizsgálták, azok műszaki állapotát teljes
mértékben megismerték.

II.

Felek jogügylete

II.1

Jelen okirattal kifejezetten, feltétel nélkül, véglegesen és visszavonhatatlanul
Inter-Location csere jogcímén az Önkormányzatra ruházza az I. Ingatlanokat,
és Önkormányzat csere jogcímén az Inter-Locationre ruházza a II.
Ingatlanokat.

II.2.

Felek ugyanakkor rögzítik, hogy az I.2.b) pontban meghatározott ingatlan
műemléki jellegére tekintettel jelen szerződés létrejöttéhez az egyes
állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába
adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 3. § (4) bekezdése szerint a
kultúráért felelős miniszter hozzájárulása is szükséges.

II.3.

Felek ugyanakkor a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataikhoz kötve
vannak, és ennek keretében kifejezett kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
jelen szerződés létrejötte érdekében a II.4. pontban foglaltak szerint járnak el.
Amennyiben az I.2.b) pontban meghatározott ingatlan tulajdonjoga InterLocation általi megszerzésének engedélyezése iránti kérelem elutasításra
kerül, úgy a jelen szerződésre az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell
alkalmazni.

II.4.

Inter-Location a II.2-3. pontokban foglaltakra tekintettel kötelezettséget vállal
arra, hogy a jelen okirat Felek által történt aláírását követően haladéktalanul
kérelmet nyújt be a hatáskörrel rendelkező miniszterhez az I.2.b) pontban
meghatározott ingatlan tulajdonjoga megszerzésének engedélyezése iránt, és
viseli az ezzel kapcsolatos eljárás esetleges költségeit. Inter-Location
kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az eljárás eredményéről az
Önkormányzatot haladéktalanul szóban, illetve szükség szerint írásban
értesíti.

III.

A csere tárgyát képező ingatlanok forgalmi értéke

III.1.

Felek az I. Ingatlanok és a II. Ingatlanok értékét egyaránt bruttó 65.300.000,Ft összegben rögzítik.

III.2.

Felek az I. Ingatlanok értékét az alábbiak szerint rögzítik.
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Ingatlan
I.1. a) pont
I.1. b) pont
I.1. c) pont (használati
jog)
I.1. d) pont
I.1. e) pont
I.1. f) pont
Összesen

III.3.

Bruttó érték
összesen (Ft)
61 700 000
1 250 000
800.000
890 000
390 000
270 000
65 300 000
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Telekhányadra
Felépítményre jutó
jutó érték (Ft)
érték (Ft)
6 170 000
55 530 000
125 000
1 125 000
89 000
39 000
27 000

801 000
351 000
243 000

Felek a II. Ingatlanok értékét az alábbiak szerint rögzítik.
Ingatlan
I.2. a) pont
I.2. b) pont
Összesen

III.4.

Tolna Megyei Közlöny

Bruttó érték
összesen (Ft)
19 600 000
45 700 000
65 300 000

Telekhányadra
Felépítményre jutó
jutó érték (Ft)
érték (Ft)
3 583 000
16 017 000
8 445 000
37 255 000

Felek egyezően rögzítik, hogy a COMPLEX-MA Mérnöki Tervező, Szolgáltató
Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft. 2008. november 14. napján kelt „Reális
piaci forgalmi értékbecslése” az Inter-Location által jelen szerződés útján
átruházott I. Ingatlanok nettó nyílt piaci értékét összesen nettó 82.500.000,- Ft
összegben határozta meg.

III.5. Az Önkormányzat által jelen szerződés útján átruházott II. Ingatlanok értéke az
Önkormányzat vagyonértékelése szerint bruttó 65.300.000,- Ft.
III.6.

Felek – és különösen Inter-Location – a fentiekre tekintettel kifejezetten
kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján elcserélt Ingatlanokat egymással
értékarányosak ismerik el, a jelen szerződést megalapozott piaci ismeretek
alapján kötik meg, így mind a jelen pontban mind a szerződés záradékaként
kifejezetten kijelentik, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen
csereszerződést
a
szolgáltatás
és
ellenszolgáltatás
feltűnő
értékaránytalanságára alapítottan nem támadják meg.

III.7.

Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88.§ (1) a) pontja és a 86.§ (1) j) pontja
alapján adómentes értékesítések (ingatlan értékesítése) vonatkozásában nem
választott adóköteles értékesítési módot, erre tekintettel a II. Ingatlanok
átruházása kapcsán általános forgalmi adó felszámítására és az
államháztartás irányában történő bevallására nem kerül sor.
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III.8.

Inter-Location jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88.§ (1) a) pontja alapján, az
egyébként a 86.§ (1) j) pontja alapján adómentes értékesítések (ingatlan
értékesítése) vonatkozásában adóköteles értékesítési módot választott, erre
tekintettel az I. Ingatlanok – kivéve az I.1. c) pontban meghatározott használati
jog – átruházása kapcsán az Inter-Location általános forgalmi adó
felszámítására nem jogosult – az Inter-Location részéről nettó 51.600.000,- Ft
összeg kerül kiszámlázásra –, az általános forgalmi adó államháztartás
irányában történő bevallására és megfizetésére – az I.1. c) pontban
meghatározott használati jog kivételével – az Önkormányzat kötelezett. Az
Önkormányzat által megfizetendő adó mértéke a 82.§ (1) bekezdése alapján
25%, összege 12.900.000,- Ft, amely összeget az Inter-Location az
értékegyezőség biztosítása érdekében a jelen szerződés II.2. pontja szerinti
létrejöttét követően, a III.9. pont szerinti számla ellenében, a számla
kézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül köteles az Önkormányzat részére
banki átutalás útján megfizetni az OTP Bank Nyrt. Szekszárdi
Igazgatóságánál vezetett 11746005-15414007 számú bankszámlára
(Bankszámla).

III.9.

Felek a csereérték összegekről a számviteli jogszabályoknak megfelelő
számlát kötelesek a másik fél részére jelen szerződés II.2. pontja szerinti
létrejöttét követő 5 (öt) munkanapon belül postai úton eljuttatni vagy
közvetlenül átadni.

IV. Tulajdonjog, használati jog átruházása
IV.1

Inter-Location a jelen csereszerződés aláírásával feltétlenül, kifejezetten
és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az I. Ingatlanok
vonatkozásában az Önkormányzat tulajdonjoga illetve térítésmentes
használati joga, Inter-Location tulajdonjogának illetve térítésmentes
használati jogának egyidejű törlése mellett az ingatlan-nyilvántartásba
csere jogcímén bejegyzésre kerüljön.

IV.2

Önkormányzat a jelen csereszerződés aláírásával az okiratszerkesztő
ügyvédnél (a IV. pontban a továbbiakban: Letéteményes) 3 (három) eredeti
példányban ügyvédi letétbe helyezi nyilatkozatát, amellyel feltétlenül,
kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a II. Ingatlanok
vonatkozásában
Inter-Location
tulajdonjoga,
az
Önkormányzat
tulajdonjogának egyidejű törlése mellett az ingatlan-nyilvántartásba csere
jogcímén bejegyzésre kerüljön (Bejegyzési engedély).

IV.3. A Letéteményes a Bejegyzési Engedélyt azok kiadásáig őrizni köteles. Felek a
Letéteményes részére a jelen szerződésben vállalt letétkezelési
kötelezettségek teljesítéséért letétkezelési díjat és költségtérítést nem
fizetnek.
IV.4. Letéteményes a Bejegyzési engedélyt kizárólag abban az esetben köteles és
jogosult Inter-Location részére átadni, illetve az illetékes földhivatalhoz
benyújtani, amennyiben jelen szerződés a II.2. pontja szerint létrejön, és
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Önkormányzat a III. 8. pontban rögzített összeg Inter-Location által történt
megfizetésének tényéről írásban értesíti. Amennyiben Önkormányzat a
Letéteményesnek – az Inter-Location számlavezető bankja által a III. 8.
pontban rögzített összegnek a Bankszámlára történt visszavonhatatlan
átutalása tárgyában kiállított nyilatkozata (Hitelintézeti igazolás) alapján
történő – felhívására az összeg megfizetéséről 10 (tíz) munkanapon belül nem
nyilatkozik, vagy az összeg megfizetésének tényét nem igazolja, úgy InterLocation a teljesítés tényét a vonatkozó Hitelintézeti igazolással jogosult
igazolni. Letéteményes ilyen esetben is jogosult és köteles a Bejegyzési
engedélyt Inter-Location részére kiadni, illetve az illetékes földhivatalhoz
benyújtani.
IV.5. Amennyiben a Bejegyzési Engedély kiadásának fenti feltételei nem
teljesülnek, úgy a Letéteményes a Felek egybehangzó – tartalmilag
megegyező –, írásban adott utasításának megfelelően köteles eljárni.
Amennyiben a jelen szerződés II.2. pont szerinti létrejöttét 30. (harmincadik)
napig a Felek a Letéteményes felhívására ilyen nyilatkozatot nem tesznek, és
Önkormányzat elállási jogát ezen időtartamon belül nem gyakorolja, úgy
Letéteményes a Bejegyzési Engedélyek kiadására irányuló kötelezettségét
bírósági letétbehelyezés útján jogosult és köteles teljesíteni. Amennyiben
Önkormányzat a jelen szerződéstől eláll, úgy Letéteményes a Bejegyzési
engedélyt az Önkormányzat részére köteles kiadni, amennyiben Inter-Location
a Letéteményes felhívására a vonatkozó banki nyilatkozattal haladéktalanul
nem igazolja a szerződésszerű teljesítést.
V. Szavatosság
V.1.

Felek kijelentik és szavatolják, hogy az Ingatlanok per-, teher- és
igénymentesek. Felek szavatolják, hogy harmadik személynek nincs az
Ingatlanokon olyan joga (jogszabály, bérleti szerződés, kényszerbérlet stb.
alapján), illetve nincs olyan körülmény, amely a szerzős fél tulajdonszerzését
(térítésmentes használat jog megszerzését), illetve birtoklási, használati vagy
rendelkezési jogait korlátozzák vagy akadályozzák.

V.2.

Felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk az Ingatlanoknak helyet adó
társasházak közgyűléseinek rendkívüli közös költség befizetésére vonatkozó,
nem teljesített határozatáról, valamint, kijelentik, hogy az Ingatlanokon
engedély nélkül nem végeztek építési engedélyhez kötött, vagy jogszabályba
ütköző munkálatokat.

V.3.

Felek kijelentik és szavatolják, hogy az Ingatlanoknak olyan rejtett hibájáról,
amely a rendeltetésszerű használatot gátolná, nincs tudomásuk. Felek
kijelentik és szavatolják továbbá, hogy az Ingatlanok egyéb jogügyletben
nincsenek lekötve, továbbá hogy azokat adó vagy adók módjára behajtandó
tartozások, közös költség, illetve a közüzemek felé fennálló tartozások nem
terhelik.

V.4.

Felek szavatolják, hogy az Ingatlanok a birtokbaadásakor magánszemélynek
nem szolgálnak sem állandó, sem ideiglenes lakhelyeként, gazdasági
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társaságnak nem székhelye, nem telephelye, nem fióktelepe, illetve egyéb
szervezetnek központi ügyintézési helyéül nem szolgálnak, és ezen adatok
bejegyzésére irányuló eljárás nincsen folyamatban.
V.5.

Önkormányzat kijelenti, hogy az I.2. b) pontban meghatározott ingatlan
műemléki besorolásából eredő, bármely hatóság által előírt és nem teljesített /
későbbiekben teljesítendő kötelezettség az ingatlan vonatkozásában nem áll
fenn.

V.6.

Felek kijelentik és szavatolják, hogy a szerző fél elől nem hallgattak el az
Ingatlanokra vonatkozó lényeges, vagy jelen szerződés tekintetében
lényegesnek minősülő tényt, adatot, információt.

VI. Birtokbaadás
VI.1. Felek az Ingatlanokat – a VI.5. pontban foglalt kivétellel – jegyzőkönyv
egyidejű felvétele mellett, jelen okirat Felek által történt aláírását követő 5 (öt)
munkanapon belül kötelesek birtokba adni.
VI.2. Felek az általuk átruházott Ingatlanokra eső közös költséget és
közműszolgáltatások díját a birtokbaadás időpontjáig kötelesek viselni, és
ennek tényét a szolgáltatók nyilatkozataival, és az Ingatlanokat magába
foglaló társasházak közös képviselői által kiállított okiratokkal kötelesek
igazolni („Nullás Igazolások”).
VI.3

Feleket a birtokbaadástól kezdődően a birtokba vett ingatlanok
vonatkozásában megilleti a birtoklás, használat és hasznosítás joga, az azok
használatával és üzemletetéssel kapcsolatos költségeket kötelesek viselni, és
nem jogosultak a birtokba vett ingatlanokat megterhelni, elidegeníteni,
kötelesek továbbá a birtokba vett Ingatlanok vonatkozásában megfelelő
összegű vagyonbiztosítást kötni.

VI.4. Jelen szerződés II.2. pont szerinti létrejöttének napjától az Önkormányzat az I.
Ingatlanokat, a III.8. pontban meghatározott összeg megfizetésének napjától
az Inter-Location a II. Ingatlanokat – a VI.5. pontban meghatározott
ingatlanrész kivételével – tulajdonosként jogosult birtokában tartani, és ezen
időpontban száll át a kárveszély.
VI.5. Felek ugyanakkor akként állapodnak meg, hogy a I.2.a) pont alatt
meghatározott ingatlannak, a jelenleg tankonyha céljára használt részét az
Önkormányzat 2010. december 31-ig köteles az Inter-Location birtokába adni
a VI.2-VI.3. pontban rögzítettek megfelelő alkalmazása mellett. Inter-Location
a nevezett ingatlanrészt saját költségén jogosult az ingatlan egyéb részeitől
leválasztani akként, hogy a tankonyha használhatóságát ne korlátozza.
Önkormányzat a leválasztáshoz szükséges valamennyi nyilatkozatot ésszerű
időn belül köteles az Inter-Location részére megadni.
VI.6. Amennyiben a jelen szerződés a II.2. pont szerint nem jön létre, mert a
hatáskörrel rendelkező miniszter a hozzájárulását nem adja meg, úgy Felek a
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birtokba vett ingatlanokat és ingatlanrészeket a hozzájárulás megtagadásáról
való tudomásszerzéstől számított 3 (három) hónapon belül kötelesek
jegyzőkönyv felvétele mellett a tulajdonos részére visszaszolgáltatni. Felek
ugyanakkor kifejezetten akként állapodnak meg, hogy a hozzájárulás
megtagadása esetén a tudomásszerzéstől számított 3 (három) hónapon belül
ismételten szerződést kötnek az Ingatlanok kölcsönös átruházása érdekében
és megtesznek valamennyi szükséges és ésszerű intézkedést annak
érdekében, hogy a miniszteri hozzájárulást megszerezzék.
VII. Vegyes rendelkezések
VII.1. A Felek kijelentik, hogy az Ingatlanok átruházással kapcsolatos adó-, illeték és
egyéb jogszabályokat ismerik, azokról megfelelő tájékoztatásban részesültek.
Önkormányzat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5 § (1) bekezdés
b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül. A II.
Ingatlanok tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos visszterhes
vagyonátruházási illetéket, a jelen szerződés alapján lefolytatásra kerülő
ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási-szolgáltatási díját Inter-Location,
egyéb felmerülő költségeiket, különösen saját jogi képviselőik és tanácsadóik
megbízási díját és készkiadásait a Felek külön-külön maguk viselik.
VII.2. Inter-Location kijelenti, hogy Magyarországon jogerősen bejegyzett és
nyilvántartott gazdasági társaság, vonatkozásában nincs folyamatban csőd-,
végelszámolási vagy felszámolás eljárás, és nincs tudomása arról, hogy
ellene harmadik személy felszámolás iránti kérelmet nyújtott be az illetékes
bíróságon. Önkormányzat kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok, belső
szabályzatai, és az általa kibocsátott rendeletek és egyéb hatályban lévő
kötelező jogi aktusok alapján valamennyi szükséges döntés és felhatalmazás
rendelkezésre áll jelen szerződés megkötésére, és a szerződés
megkötéséhez nincs szükség további döntésre, hozzájárulásra – kivéve a II.2.
pontban foglaltat –, egyéb nyilatkozatra vagy jogi aktusra, jogilag releváns
cselekményre.
VII.3. Felek a jelen szerződés aláírásával meghatalmazzák a Szőcs és Társai
Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. C/5) ügyvédjét, dr. Makláry
Zoltán ügyvédet, hogy az illetékes földhivatalnál a Felek tulajdonjoga
bejegyzése iránt az ingatlan-nyilvántartási, valamint a II.2. pont alapján
szükséges eljárásban a hatáskörrel rendelkező miniszternél eljárjon, és
Feleket az ügyvédi törvényben szabályozott jogkörrel képviselje.
VII.4. A jelen szerződésben nem vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a
magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.
VII.5. A jelen szerződés 9 (kilenc) eredeti magyar példányban készült, amelyből 3
példány Önkormányzatot, 2 példány Inter-Locationt, 4 példány – a saját
példány mellett a földhivatalnak benyújtandó példányokkal együtt – az
okiratszerkesztő ügyvédi irodát illeti meg.
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VII.6. Felek a jelen szerződést, annak elolvasása és közös értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Szekszárd, 2009. december …..
………………………….
Inter-Location Kft.
Tulajdonos
képviseli: Erdélyi Imre ügyvezető

………………………….
Tolna Megyei Önkormányzat
Tulajdonos, képviseli: Dr. Puskás Imre
a közgyűlés elnöke

Kötelezettség-vállalási szempontból ellenjegyzem
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Ellenjegyzem Szekszárdon,
2009. december ….. napján:
dr. Makláry Zoltán
ügyvéd
Záradék:
Felek – és különösen Inter-Location – a fenti feltételekkel létrejött
csereszerződésnek
a
szolgáltatás
és
ellenszolgáltatás
feltűnő
értékaránytalanságára alapított megtámadási jogukról jelen záradék
aláírásával kifejezetten lemondanak.
Szekszárd, 2009. december …..
………………………….
Inter-Location Kft.
Tulajdonos, képviseli: Erdélyi Imre
ügyvezető

………………………….
Tolna Megyei Önkormányzat
Tulajdonos, képviseli: Dr. Puskás Imre, a
közgyűlés elnöke

Kötelezettség-vállalási szempontból ellenjegyzem
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
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A Tolna Megyei Közgyűlés 105/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának melléklete

1. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2009. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete
(2010. január 1-jei csökkentés)
Cím
szám

101.

Intézmény

2008.XII.31-i 2009. évi

2009. évi

neve

enged.záró létsz. vált.
létszám
időpontja

kv.-i létsz. kv.-i létsz. enged.záró
jan.1-jei
utáni
enged.
enged.
keret
keret
létszám
csökkentés engedélye- ped.létsz. ped.létsz.

Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba

fő
66,00

Megszűnés
102.

Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.
Megszűnés

77,00

103.

Móra F. Ált. Isk. Dombóvár

27,25

104.

Létszámcsökkentés (pedagógus)
Sztárai M. Gimnázium Tolna

28,75

pénzügyi üi.
pü.ügyintéző
Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk

55,50

106.

Létszámcsökkentés
Szent László Szakképző Iskola

542,50

107.1.al Egységes Gyógypedagógiai Módszer
beolvadás
107.2.al Speciális Óvoda Szd.
Balassa János Kórház
Gyermekvédelmi Igazgatóság

110.

Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád
Megszűnés
szociális foglalkoztatás (MT hat.)
szoc.foglalkoztatás (MT.hat.)
Megszűnés
szociális foglalkoztatás (MT hat.)gondoz

111.

113.

114.
115.

116.

117.

fő

fő

Csökkentés 2009/2010 2010/2011

fő

fő

fő

2009-06-30

-66,00

0,00

2009-06-30

-77,00

0,00

2009-05-01

-1,00

26,25

26,25

22

22

30,25

30,25

20

20

54,50

35

35

536,50

536,50

395

395

163,00

163,00

83

83

1 780,00
207,50

63

63

1,00
0,50

55,50
-1,00

10,00
2009-08-01

-16,00

21,00
142,00
5,00
2009-06-30

-5,00

0,00

1 812,00 2009-01-01
207,50

-32,00

1 780,00
207,50

92,00
2009-06-30

-92,00

2009-05-01
2009-06-30

-4,00

0,00

3,00
1,00
0,00

8,00
2009-05-01

Megszűnés
Csilla Otthon Alsótengelic
Megszűnés
szociális foglalkoztatás

2009-06-30

-10,00

0,00

2009-06-30

-53,00

0,00

2009-06-30

-5,00

0,00

2009-06-30

-60,00

0,00

2009-05-01
2009-06-30

-99,00

2009-05-01
2009-06-30

-3,00

0,00

2009-06-30

-49,00

0,00

2009-06-30

-2,00

0,00

2009-06-30

-94,50

0,00

2009-06-30

-68,00

0,00

2009-05-01
2009-06-30

-4,00

0,00

2009-06-30

-67,00

0,00

2009-06-30

-2,00

0,00

2009-06-30

-80,00

0,00

Fogy. Otthon Pálfa
szociális foglalkoztatás koordinátor
Megszűnés
szociális foglalkoztatás (MT hat.)
szoc.foglalkoztatás (MT.hat.)
Megszűnés
Fogy. Rehab. Int. Regöly
Megszűnés
szociális foglalkoztatás (MT hat.)
Megszűnés
Hétszínvilág Otthon Szekszárd
Megszűnés
Mechwart A. Otthon
Megszűnés
szociális foglalkoztatás(MT.hat.)
szoc.foglalkoztatás (MT.hat.)
Megszűnés
Szent András Otth. Dunaföldvár
Megszűnés
szociális foglalkoztatás (MT hat.)
Megszűnés
Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék
Megszűnés

2010.

zett állásh. (tanév ny.) (tanév ny.)
fő

szoc.foglalkoztatás (MT.hat.)(gondozott)

Megszűnés
szociális foglalkoztatás(MT gondozott)
Megszűnés
112.

emelés

fő

2010-01-01

Megszűnés
108.
109.

csökkentés

2009-04-01
2009-12-31

105.

vállalkozási tevékenység
Létszámcsökkentés

hó,nap

2009. évi 2009.XII.31-i

2,00

53,00
5,00
60,00
98,00
1,00
0,00

2,00
1,00

49,00
2,00
94,50
68,00
2,00
2,00

67,00
2,00
80,00

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám
1. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2009. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete
(2010. január 1-jei csökkentés)
Cím
szám

118.

Intézmény

2008.XII.31-i 2009. évi

2009. évi

neve

enged.záró létsz. vált.
létszám
időpontja

kv.-i létsz. kv.-i létsz. enged.záró
jan.1-jei
utáni
enged.
enged.
keret
keret
létszám
csökkentés engedélye- ped.létsz. ped.létsz.

Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.

fő
37,00

Létszámcsökkentés
Létszámcsökkentés
119.1.a.Wosinsky M. M. Múzeum Szd.

határozott időre
119.2.a Általános Művelődési Központ

Megyei Levéltár Szd.

121.

Létszámcsökkentés
Magyarországi Német Színház

122.

Itegrált Szociális Intézmény

T.M. Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői állásh.
Projektmenedzser szervezetek (MT hat
határozott időre
MT hatálya alá tartozók
GAMESZ (közalkalmazotti állásh.)
Megszűnés(beolvadás)
Önkormányzat összesen:

fő

zett állásh. (tanév ny.) (tanév ny.)
fő

fő

fő

fő

-1,75

2009-03-01
2009-03-31

-1,00
-2,00

43,00

43,00

-10,00

40,00

40,00

fő

35,25
-2,50

32,75

6,00
6,00

12,00

2010-01-01
21,00

-1,00

11,00

-1,00
34,00

20,00
34,00

7

7

625,0

625,0

625,0

625,0

21,00
2010-01-01

34,00
0,00 2009-07-01

582,00

582,00

582,00

2009-07-01
2009-07-01

20,00
70,00

20,00
70,00

20,00
70,00

828,50

3 656,25

MT. hatálya alá tartozó foglalkozt.
MT. hatálya alá tartozó gondozottak
Összesen:

emelés

fő

Csökkentés 2009/2010 2010/2011

2009-03-01
2010-01-01

50,00

Feladatátvétel
Létszámcsökkentés
120.

csökkentés

2010.

46,00

Létszámcsökkentés
Létszámcsökkentés (hat.idejű)
autópálya nyomv. régészeti feltárás

hó,nap

2009. évi 2009.XII.31-i

3 732,00

-904,25

-5,50

3 650,75

55,00

55,00

55,00

4,00

4,00

4,00

11,00

11,00

11,00

839,50

3 726,25

14,00
2009-06-30
3 805,00

-14,00
-918,25

0,00
-5,50

3 720,75

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny
A Tolna Megyei Közgyűlés 106/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának melléklete

XIX. évfolyam 4. szám
MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

Becsült érték
Az eljárás
(nettó) Ft-ban megindításának várható
időpontja

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

2009.
november

2010. február

2010. október

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

Bírálóbizottság tagjai

Árubeszerzés

1.1

Gépjármű beszerzés

árubeszerzés

nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

árubeszerzés

közösségi
értékhatárt elérő

árubeszerzés

központosított
közbeszerzés

19 774 568 2009. október

(1 db személygépkocsi
2 db mikrobusz)
1.2

TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK
tagintézményi eszköz beszerzés

kétszakaszos,
meghívásos

441 134 214

2009.
november

2010.
február

1 666 667

2009.
december

2009. december

(gép 199 m Ft
szám.tech 156 m Ft
szerszám 55 m Ft
bútor 31 m Ft)
1.3

Számítástechnikai eszközök
beszerzése

1 hónap

Saját forrás

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Saját forrás
dr. Égi Csaba
Eu támogatás dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
Saját forrás

Építési beruházás

2.1

Balassa János Kórház TMK épület építési beruházás nemzeti értékhatárt általános
kiváltása
elérő
egyszerű

76 666 667 2009. április

2009. május

2009. október

Saját forrás
Állami
támogatás

2010. február

2010. október

Saját forrás
Állami
támogatás

(1250 m2)

2.2

Fogyatékosok Otthona Pálfa
nyílászárók cseréje

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

8 000 000

2009.
december

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Dr. Muth Lajos
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
dr. Sudár Gézáné

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám
MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

Becsült érték
Az eljárás
(nettó) Ft-ban megindításának várható
időpontja

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

9 600 000

2009.
december

2010. február

2010. október

Saját forrás
Állami
támogatás

20 800 000

2009.
december

2010. február

2010. október

Saját forrás
Állami
támogatás

2010. január

2010. október

2009.
december

2010. február

2010. október

2009.
december

2010. február

2010. október

2.3

Berkes János Ált.Isk. Zomba
építési beruházás nemzeti értékhatárt általános
koll.fűtési rendszer felújítása
elérő
egyszerű
útburkolat javítás, nyílászáró csere

2.4

Tolnai L. Német Nemzetiségi és
Kéttannyelvű Gimn. és Koll.
részleges tetőfelújítása

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

2.5

TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK
tagintézmények részleges
felújítása
(Szent L.Szk.I., Vályi P.Szk.I.,
Bezerédj I.Szk.I., Jókai M.Szk.I.,
Perczel M.Szki.,)

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

2.6

Tolnai L. Német Nemzetiségi és
Kéttannyelvű Gimn. és Koll.
solar rendszerű melegvíz ellátás
részleges kiépítése

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

18 825 000

2.7

Mechwart András Otthon
solar rendszerű melegvíz ellátás
részleges kiépítése

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

5 180 000

256 000 000 2009. október

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Rajkóné Kiss Ágnes

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Dr. Humné Szentesi
Katalin
Saját forrás
dr. Égi Csaba
Eu támogatás dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
Saját forrás
dr. Égi Csaba
Eu támogatás dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Dr. Humné Szentesi
Katalin
Saját forrás
dr. Égi Csaba
Eu támogatás dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
dr. Sudár Gézáné

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám
MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

3.1

Szolgáltatás
TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
Pedagógiai szakmai szolgáltatás

Tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

szolgáltatás

közösségi
értékhatárt elérő

nyílt

Becsült érték
Az eljárás
(nettó) Ft-ban megindításának várható
időpontja

157 941 700 2009. március

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

2009. május

2010. november Eu forrás

2009. március

2010. december Eu forrás

3.2

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
projektmenedzsmentet segítő
szakmai tanácsadás

szolgáltatás

egyszerű

hirdetmény
nélküli

9 866 667 2009. február

3.3

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
projektmenedzsmentet segítő
szakmai tanácsadás II.

szolgáltatás

egyszerű

hirdetmény
nélküli

9 866 667 2009. március 2009. március

3.4

Tolna Megyei Önkormányzat
szolgáltatás
tűz-és munkavédelmi feladatainak
ellátása

egyszerű

hirdetmény
nélküli

7 238 000 2009. február

2009. március

2010. december Saját forrás

3.5

Tolna Megyei Önkormányzat
szolgáltatás
tűz-és munkavédelmi feladatainak
ellátása II.

egyszerű

hirdetmény
nélküli

7 238 000 2009. március 2009. március

2010. december Saját forrás

2011. február

Eu forrás

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Vida Lajos
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Vida Lajos
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám
MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

3.6

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
rendezvényszervezési feladato
ellátása

szolgáltatás

egyszerű

hirdetmény
nélküli

3.7

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
rendezvényszervezési feladato
ellátása II

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános
egyszerű
elérő

3.8

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
információs anyagok,
reklámtárgyak, honlap, arculat
tervezése, készítése

szolgáltatás

egyszerű

3.9

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
információs anyagok,
reklámtárgyak, honlap, arculat
tervezése, készítése II

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános
egyszerű
elérő

3.10

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
Digitális iskola (E-learning)

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt hirdetménnyel
elérő
induló
tárgyalásos

hirdetmény
nélküli

Becsült érték
Az eljárás
(nettó) Ft-ban megindításának várható
időpontja

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

5 000 000 2009. március

2009. április

2010. december Eu forrás

3 750 000

2009. július

2010. december Eu forrás

8 950 000 2009. március

2009. április

2010. december Eu forrás

9 370 000

2009. június

2009. július

2010. december Eu forrás

50 833 333

2009. április

2009. május

2010. december Eu forrás

2009. június

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
Vida Lajos

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám
MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

Becsült érték
Az eljárás
(nettó) Ft-ban megindításának várható
időpontja

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

91 000 000 2009. április

2009. május

1 év

Saját forrás

2009. február

2010. október

Saját forrás
Eu forrás

3.11

Folyószámla hitel felvétele

szolgáltatás

közösségi
értékhatárt elérő

3.12

TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK
műszaki ellenőrzés

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

3.13

DDOP-2008-4.1.1.D EKF
szolgáltatás
engedélyezési tervek a
Vármegyeháza korszerűsítéséhez

nemzeti értékhatárt hirdetmény
elérő
nélküli
tárgyalásos

11 800 000 2009. április

2009. június

2009. július

Saját forrás
Eu forrás

3.14

TIOP-2.2.2-08/1-2008-0019
engedélyezési tervek a
sürgősségi betegellátás
fejlesztéséhez

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt hirdetmény
elérő
nélküli
tárgyalásos

10 500 000

2009. május

2009. június

2009. július

Saját forrás
Eu forrás

3.15

DDOP-2008-4.1.1.D EKF
szolgáltatás
kiviteli tervek a
Vármegyeháza korszerűsítéséhez

nemzeti értékhatárt hirdetmény
elérő
nélküli
tárgyalásos

10 600 000

2009.
augusztus

2009. október

2010. január

Saját forrás
Eu forrás

8 000 000

2009.
december

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
dr. Muth Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám
MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

Becsült érték
Az eljárás
(nettó) Ft-ban megindításának várható
időpontja

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

3.16

TIOP-2.2.2-08/1-2008-0019
kiviteli tervek a
sürgősségi betegellátás
fejlesztéséhez

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

12 480 000

2009.
augusztus

2009. október

2010. február

3.17

szolgáltatás
TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0079
kódszámú projekt keretében
kompetencia alapú oktatás
bevezetése, elterjesztése középfokú
intézményekben

nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

8 560 000

2009.
augusztus

2009. október

3 hónap

3.18

Folyószámla hitel felvétel
kiegészítése

szolgáltatás

közösségi
értékhatárt elérő

3.19

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
rendezvényszervezési feladatok
ellátása III.

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

3 750 000

2009.
szeptember

3.20

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
sajtóközlemények, honlap,
arculat tervezése, készítése III.

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

3 064 000

2009.
szeptember

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos

70 000 000 2009. október 2009 november

2009. október

2009.
október

2010. június

2010. december

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

Saját forrás
Eu forrás

Eu forrás

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
dr. Muth Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr.Hadházy Árpád
Horváth István Molnár
József Széles András
Novothné Bán
Erzsébet
dr. Humné Szentesi
Katalin

Saját forrás

dr. Égi Csaba
dr.Hadházy Árpád
Horváth István Molnár
József Széles András
közbeszerzési
tanácsadó

Eu forrás

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó

2010. december Eu forrás
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MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

3.21

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
rendezvényszervezési feladatok
ellátása IV.

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

3.21

Működési hitel felvétele

szolgáltatás

közösségi
értékhatárt elérő

Becsült érték
Az eljárás
(nettó) Ft-ban megindításának várható
időpontja

2 700 000

a lejárat
tartamától
függő

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

2009.
október

2009.
december

2009.
december

2010.
február

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

2010. december

Eu forrás

a lejárat
tartamától
függő

Saját forrás

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
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A Tolna Megyei Közgyűlés
108/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának melléklete
Megállapodás módosítás
ingatlan térítésmentes átadás-átvételéről
amely egyrészről Tamási Város Önkormányzata (7090 Tamási, Szabadság u. 4648., statisztikai szám: 15414595-8411-321-17), képviseletében: Ribányi József
polgármester) mint átadó (a továbbiakban: Átadó),
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 1113., statisztikai szám: 15414007-8411-321-17, képviseletében dr. Puskás Imre
közgyűlési elnök) mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) között jött létre az alulírt
helyeken és napokon, az alábbi feltételekkel:
1. Felek a közöttük 2008. február 21. napjával, a Tamási 1882/82 hrsz.-ú
ingatlan térítésmentes átadás-átvétele tárgyában létrejött Megállapodás 7.
pontjának első bekezdését, valamint 8. pontját az alábbiak szerint módosítják:
7…
- Átvevő jelen megállapodás aláírását követő 30 hónapon belül köteles részt
venni azon pályázaton, amely a jelen megállapodás tárgyát képező ingatlanon
egészségügyi-rehabilitációs beruházás megvalósítására ad lehetőséget;
8. Amennyiben Átvevő a 7. ponban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget (a
megállapodás aláírását követő 30 hónapon belül nem nyújt be pályázatot, a
benyújtott pályázat nem nyer, eredményes pályázat esetén a pályázati döntést
követő 18 hónapon belül nem kezdi meg a beruházás lebonyolítását), köteles
a 2. pontban körülírt ingatlan tulajdonjogát az ingatlan eredeti állapotában
Átadónak térítésmentesen visszaadni.
2. Felek jelen megállapodás elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint a
tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárásban a
képviseletükre meghatalmazzák dr. Bartos Georgina jogtanácsost, aki a
meghatalmazást e megállapodás ellenjegyzésével elfogadta.
Jelen megállapodás-módosítást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
.../2009. (XI.27.) kgy. határozatával, Tamási Város Önkormányzati Képviselőtestülete a .../2009. (........) számú határozatával elfogadta.
Felek jelen 2 pontból álló megállapodás-módosítást, a jogkövetkezményekkel
kapcsolatos teljes körű tájékoztatás és annak megértése után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Tamási, 2009.

Szekszárd, 2009. november 27.
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Tamási Város Önkormányzata nevében Tolna Megyei Önkormányzat nevében
Ribányi József
dr. Puskás Imre
polgármester
a Közgyűlés elöke
Ellenjegyzem:
Tamási, 2009.
Gulyásné dr.Könye Katalin
aljegyző

Ellenjegyzem:
Szekszárd, 2009. november 27.
dr. Bartos Georgina
jogtanácsos
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A Tolna Megyei Közgyűlés
109/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának mellékletei
1. számú melléklet
Az éves költségvetési beszámoló szöveges indokolása,
valamint a szakmai teljesítés értékelés tartalmi és
formai követelményei

-

A szöveges beszámolót rövid, tömör megfogalmazásban, az alábbiakban
meghatározott szerkezeti felépítésben, a számszaki adatok elemzéshez
elengedhetetlenül szükséges mértékű felhasználásával kell elkészíteni.

-

A beszámoló felépítésében a következő sorrendet kell követni:
- az intézmény pénzügyi helyzetének összefoglaló értékelése;
- a szakmai feladatellátás alakulásának általános értékelése;
- a fő feladat (feladatok) teljesítésének értékelése, a feladatokban az év
során bekövetkezett esetleges változások lényegének ismertetése,
feladat-, ellátottsági, teljesítmény mutatók alakulásának bemutatása;
- a költségvetés bevételei teljesítésének értékelése, a tervezett eredeti és a
módosított előirányzathoz viszonyítva, forráscsoportonként részletezve;
- az intézmény pályázatainak bemutatása;
- a költségvetés működési kiadásai teljesítésének értékelése a tervezett
eredeti és a módosított előirányzathoz viszonyítva, ezen belül a működési
kiadásokat befolyásoló főbb tényezők ismertetésével;
- a személyi kiadások teljesítésének elemzése, értékelése, ezen belül
kiemelten az átlagkereset változásának, és az illetmény változásának
bemutatása, a személyi kiadásokat befolyásoló tényezők, pl.:
foglalkoztattak száma, illetmények, pótlékok alakulása bemutatása;
- a dologi kiadások teljesítésének elemzése, értékelése, ezen belül
kiemelten az üzemeltetési kiadások teljesítésének ismertetése, az
árváltozások hatásának bemutatása, a dologi kiadásokat befolyásoló
egyéb tényezők ismertetése;
- ellátottak juttatásai teljesítésének értékelése, a kifizetések főbb
összetevőinek, jogcímeinek bemutatása;
- a felújítási, beruházási kiadások, feladatok ismertetése, értékelése;
- a lefolytatott közbeszerzési eljárások rövid összefoglalása;
- az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek ismertetése, a
teljesített kifizetések és az igénybevett, elszámolt támogatások
bemutatása;
- a vagyoni helyzet alakulásának elemzése, a mérlegtételek változásának
bemutatása, a változást előidéző okok ismertetése;
- az előző évi pénzmaradvány felhasználásának bemutatása;
- a tárgyévi pénzmaradvány alakulását meghatározó, befolyásoló tényezők
ismertetése, a tárgyévi és az előző évi maradvány összehasonlító
elemzése, értékelése, a változás tartalmi okainak bemutatása;
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az
államháztartás
szervezetei
beszámolási
és
könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendelet
40. §-a (4)-(11) bekezdéseiben foglalt – szöveges indoklásra vonatkozó –
kötelező tartalom.

A szakmai teljesítés értékelésére vonatkozó formai előírások:
- az értékelés terjedelme (mindent figyelembe véve) maximum – két-három
A4-es oldal lehet;
- az értékelés szakmai tartalomnak megfelelő részletezését tartalmi
egységenként tagolni kell, a megfogalmazásnak lehetőség szerint
egyszerűnek, közérthetőnek, lényegre törőnek kell lennie;
- az értékelés az elkészítés dátumával, és az intézményvezető aláírásával
zárul.
A szakmai teljesítés értékelésének tartalmi elemei:
- az intézmény – alaptevékenység körébe tartozó – fő feladatának,
feladatainak bemutatása;
- a feladatok tárgyévi alakulásának bemutatása (a legfontosabb jellemzők,
mennyiségi mutatók, illetve azok változásának ismertetésével),
újdonságok, változások kiemelésével;
- a tárgyévi feladatellátásra felhasznált (teljesített) éves kiadás és
feladatellátás kapcsolata, annak ismertetése, hogy a rendelkezésre álló
költségvetési forrásokkal milyen szinten ( színvonalon) tudta az intézmény
szakmai feladatait teljesíteni;
- a feladatellátás személyi feltételeinek összefoglaló bemutatása értékelése;
- tárgyi feltételek rendelkezésre állásának megítélése, értékelése, a
bekövetkezett esetleges változások feladatellátásra gyakorolt hatásának
ismertetése;
- a tárgyévi szakmai feladatellátás leglényegesebb elemeinek összefoglaló
értékelése;
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2. számú melléklet
Az évközi és az éves beszámoló felügyeleti hatáskörben
elrendelt mellékletei

-

Kiegészítő adatok a pénzmaradvány megállapításához és jóváhagyásához

-

Kimutatás a támogatásértékű kiadásokról és az államháztartáson kívülre átadott
pénzeszközökről

-

Kimutatás a támogatásértékű bevételekről és az államháztartáson kívülről átvett
pénzeszközökről

-

Kimutatás a felújítási és felhalmozási kiadásokról

-

Kimutatás a december 31-én fennálló, lejárt fizetési határidejű, kiegyenlítetlen
szállítói tartozásokról

-

Elszámolás a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról

-

Elszámolások a normatív, kötött felhasználású támogatásokról, és a támogatás
felhasználásáról

-

Elszámolások a központosított állami támogatások felhasználásáról

-

Elszámolás a céljellegű támogatásokról

-

Vagyonkimutatás elkészítéséhez szükséges adatok

-

Teljességi nyilatkozat

-

Kimutatás az
teljesítéséről

Európai

Uniós

forrásból

megvalósuló

projektek

pénzügyi
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A Tolna Megyei Közgyűlés 110/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának mellékletei
Határozati javaslat 1.számú melléklete
Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Palánki Idősek Otthona Szekszárd
szennyvíz-, vízvezeték rendszer felújítása

A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE
Költségelszámolás (Ft,%)
Költségnemek

Összege (Ft)

Aránya (%)

Épület, építmény létesítése, átalakítása
4 457 294
0
0
0
0
4 457 294
0
0
1 114 324
5 571 618
113 750
5 685 368

Ingatlan vásárlás
Gépek, berendezések
Utak felújítása, átalakítása
Egyéb költségek
Tárgyi eszközök összesen
Immateriális javak
Fejlesztési célra átadott pénzeszközök
Vissza nem igényelhető ÁFA
A fejlesztés közvetlen költsége összesen:
Pályázati díj
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN

78,40
0,00
0,00
0,00
0,00
78,40
0,00
0,00
19,60
98,00
2,00
100,00

Források (Ft, %)
Forrás megnevezése
Saját forrás
Igényelt RFT támogatás
Egyéb állami támogatás: ágazati
Összes támogatás:
Forrás összesen:
Saját forrás összetétele:
Önerő
Hitel
Egyéb forrás:
Saját forrás összesen:

Összege (Ft)
Aránya (%)
1 989 879
3 695 489
3 695 489
5 685 368
Összege (Ft)
1 989 879

1 989 879

Aránya (%)
100
0
0

35
65
0
65
100
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Határozati javaslat 2.számú melléklete
Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Margaréta Otthon Regöly-Majsapuszt
részleges konyha felújítása

A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE
Költségelszámolás (Ft,%)
Költségnemek

Összege (Ft)

Aránya (%)

Épület, építmény létesítése, átalakítása
2 769 600
0
0
0
0
2 769 600
0
0
692 400
3 462 000
85 000
3 547 000

Ingatlan vásárlás
Gépek, berendezések
Utak felújítása, átalakítása
Egyéb költségek
Tárgyi eszközök összesen
Immateriális javak
Fejlesztési célra átadott pénzeszközök
Vissza nem igényelhető ÁFA
A fejlesztés közvetlen költsége összesen:
Pályázati díj
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN

78,08
0,00
0,00
0,00
0,00
78,08
0,00
0,00
19,52
97,60
2,40
100,00

Források (Ft, %)
Forrás megnevezése
Saját forrás
Igényelt RFT támogatás
Egyéb állami támogatás: ágazati
Összes támogatás:
Forrás összesen:
Saját forrás összetétele:
Önerő
Hitel
Egyéb forrás:
Saját forrás összesen:

Összege (Ft)
Aránya (%)
532 050
3 014 950
3 014 950
3 547 000
Összege (Ft)
532 050

532 050

Aránya (%)
100
0
0

15
85
0
85
100
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Határozati javaslat 3.számú melléklete
Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya részleg szolgálati lakás és kórházépület felújítása,
valamint egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb eszköz beszerzése

A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE
Költségelszámolás (Ft,%)
Költségnemek

Összege (Ft)

Aránya (%)

Épület, építmény létesítése, átalakítása
1 566 885
0
4 800 000
0
0
6 366 885
0
0
1 591 721
7 958 606
181 263
8 139 869

Ingatlan vásárlás
Gépek, berendezések
Utak felújítása, átalakítása
Egyéb költségek
Tárgyi eszközök összesen
Immateriális javak
Fejlesztési célra átadott pénzeszközök
Vissza nem igényelhető ÁFA
A fejlesztés közvetlen költsége összesen:
Pályázati díj
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN

19,25
0,00
58,97
0,00
0,00
78,22
0,00
0,00
19,55
97,77
2,23
100,00

Források (Ft, %)
Forrás megnevezése
Saját forrás
Igényelt RFT támogatás
Egyéb állami támogatás: ágazati
Összes támogatás:
Forrás összesen:
Saját forrás összetétele:
Önerő
Hitel
Egyéb forrás:
Saját forrás összesen:

Összege (Ft)
Aránya (%)
1 220 981
6 918 888
6 918 888
8 139 869
Összege (Ft)
1 220 981

1 220 981

Aránya (%)
100
0
0

15
85
0
85
100
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A Tolna Megyei Közgyűlés 113/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának melléklete melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat Belső Ellenőrzési Szabályzatának módosítása

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Belső Ellenőrzési Szabályzata
1. pontja 1.3 alpontjában a „folyamatba épített, illetve előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés” helyébe, illetve a „pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer” szövegrész
helyébe a „belső kontrollrendszer” lép.
2. pontja 2.1 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Elemzi, vizsgálja és értékeli a
belső
kontrollrendszerek
kiépítésének,
működésének
jogszabályoknak
és
szabályzatoknak való megfelelését.”
2. pontja 2.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Elemzi, vizsgálja és értékeli a
belső
kontrollrendszerek
működésének
gazdaságosságát,
hatékonyságát
és
eredményességét.”
2. pontja 2.3 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Elemzi, vizsgálja a
rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és
gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát.”
2. pontja 2.5 alpontja helyébe következő rendelkezés lép: „A vizsgált folyamatokkal
kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket
készít a költségvetési szerv vezetője számára a működés eredményességének növelése,
valamint a belső kontrollrendszerek (ideértve a FEUVE-t is) javítása, továbbfejlesztése
érdekében.”
2. pontja 2.9 alpontjában a „nemzetközi belső ellenőrzési standardok” szövegrész helyébe
a „nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok” szöveg
lép.
3. pontja 3.5 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Megbízhatósági ellenőrzés: a
költségvetési szerv által működtetett belső kontrollrendszer megfelelőségének, az éves
elemi költségvetési beszámolók számviteli alapelveknek való megfelelőségének, illetve a
beszámolási időszak költségvetési gazdálkodása szabályszerűségének minősítése az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 121/A. §-ának (5)
bekezdésében foglaltak szerint.”
4. pontja 4.3 alpontja 1. mondata az alábbiak szerint módosul: „Az ellenőrzéseket a
költségvetési szervnél teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, vagy polgári
jogviszony keretében belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személyek végzik.”
6. pontja 6.1.2, 6.1.3 alpontjaiban a „stratégiai terv” szövegrész helyébe a „stratégiai
ellenőrzési terv” lép, illetve a 6.1.3 a) alpontban határidőként jelölt november 15. október
31-re módosul.
6. pontja 6.3.2 c) alpontja hatályát veszti.
6. pontja 6.3.2 e) alpontjában a „megbízólevél érvényességi idejét” szövegrész helyébe a
„megbízólevél hatályának idejét” szöveg lép.
6. pontja 6.6.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A belső ellenőrzési vezető
a jelentés tervezetét (illetve annak kivonatát) egyeztetés céljából megküldi az ellenőrzött
szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének, továbbá annak, akire vonatkozóan a
jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz (a továbbiakban együttesen:
érintettek).
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A jelentéstervezetnek tartalmaznia kell a záradékot, amely szerint az érintettek kötelesek
észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül
megküldeni az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti egység részére. Indokolt esetben
a belső ellenőrzési vezető ennél hosszabb, legfeljebb 22 munkanapos határidőt is
megállapíthat. A határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni, melyre a záradékban
fel kell hívni az ellenőrzött figyelmét.”
6. pontja 6.6.6 alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Amennyiben az érintettek
részéről a megállapításokat vitatják, az észrevétel kézhezvételétől számított 8
munkanapon belül megbeszélést kell tartani. A megbeszélés célja a megállapítások és
következtetések elemzése, valamint az összeállított ajánlások egyeztetése.
A megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezető, az ellenőrzést végző belső ellenőrök, az
ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység vezetője, belső ellenőrzési vezetője,
valamint a vizsgálatban érintett egységek vezetői és szükség szerint más olyan személy,
akinek meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt indokolt.”
6. pontja 6.6.8 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Az ellenőrzési jelentést
(illetve annak kivonatát) – a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző valamennyi ellenőr
aláírását követően – a belső ellenőrzési vezető megküldi
a) az ellenőrzött szerv vezetőjének (költségvetési szerv ellenőrzése esetén), illetve
b) az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének és a szervezeti egységet működtető
költségvetési szerv vezetőjének (szervezeti egység ellenőrzése esetén), továbbá
c) annak, akire vonatkozóan megállapítást vagy javaslatot tartalmaz.”
6. pontja 6.7.1 alpontjában megjelölt 15 munkanap 10 munkanapra, illetve a 30 nap 22
munkanapra módosul.
8. pontja 8.1 alpontjában az „elvégzett ellenőrzésekről” szövegrész helyébe az „elvégzett
belső ellenőrzésekről” szöveg kerül.
8. pontja 8.2 f) alpontja hatályát veszti.
2. Jelen szabályzatmódosítás a 2.9 pont kivételével 2009. november 27-én lép hatályba,
az említett pont hatálybalépésének ideje pedig 2010.01.01.

Szekszárd, 2009. november 27.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke
Záradék: Tolna Megye Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Belső Ellenőrzési
Szabályzat módosítását … ./2009. (IX. 27.) számú közgyűlési határozatával elfogadta.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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A Tolna Megyei Közgyűlés
119/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának melléklete
Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa
Prof. Dr. Szabó Máté

Szám:
1190-3/2009.
Tárgy:
Tájékoztatás
Előadó: Jóföldi Gabriella

Budapest

Tisztelt Országgyűlési Biztos Úr!
Az iskolákban előforduló erőszakos cselekmények vizsgálatáról készített
jelentését köszönöm.
Levelében kifogásolja, hogy a fenti témában való megkeresésére a Tolna Megyei
Önkormányzat Általános Művelődési Központjának vezetője nem tudott
tájékoztatást adni a pedagógiai intézetnek az iskolai agresszió és erőszakos
cselekmények
megelőzésével
kapcsolatos
módszertani
munkájáról,
intézkedéseiről, mert az Általános Művelődési Központnak ez az
intézményegysége 2007. szeptember 1-jén megszűnt. Így arra megállapításra
jutott, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat nem tesz eleget az önkormányzati
törvényben rögzített kötelezettségének.
A fentiekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 1-jei hatállyal
átszervezte a fenntartásában működő Általános Művelődési Központot, így a
pedagógia szakmai szolgáltatással összefüggő kötelező önkormányzati feladatot
– 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. között - 1 évre kötött szolgáltatási
szerződés útján láttuk el.
2008. szeptember 1-jétől pedig közbeszerzési eljárás útján kiválasztott
szolgáltatóval kötött 2 éves szerződés alapján látjuk el a pedagógiai szakmai
szolgáltatás feladatát.
Tisztelt Országgyűlési Biztos Úr!
A Tolna Megyei Önkormányzat a fent leírtak szerint folyamatosan ellátja a
pedagógiai szakmai szolgáltatói feladatát, tehát új intézmény kialakítására, vagy
egyéb intézkedésre nincs szükség.
Kérem, hogy a tájékoztatásomat fogadja el.
Szekszárd, 2009. november 12.
Tisztelettel:
dr. Puskás Imre
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A Tolna Megyei Közgyűlés
120/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatának mellékletei
1. sz. melléklet
Megállapodás módosítása
egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok
megbízás keretében történő ellátására
mely létrejött egyfelől a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása (székhelye: 7090 Tamási, Nyírfa sor 15.) képviseli:
Barkóczi József elnök mint Megbízó, másfelől a Tolna Megyei Önkormányzat
(székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) képviseli: dr. Puskás Imre, a
Közgyűlés elnöke mint Megbízott között az alábbi feltételekkel:
1. A szerződő felek az egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok megbízás
keretében történő ellátására 2005. december 20-án kötött és 2007. február
14-én módosított megállapodás 1. pontja a feladatok felsorolásánál kiegészül
az alábbi tevékenységekkel: „iskolapszichológusi szolgáltatás; továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadás”
2. A Megállapodás 3. pontjának első mondata helyébe a következő lép:
„Megbízó a feladatellátás finanszírozását a többcélú kistérségi társulások
közoktatási szakszolgálati feladataira kapott normatív és egyéb állami
támogatás összegéből biztosítja.
3. A szerződő felek az 1. pontban megjelölt megállapodásnak jelen módosítással
nem érintett pontjait változatlan tartalommal továbbra is hatályosaknak
tekintik.
Szekszárd, 2009. november …..
dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Barkóczi József
a Társulás elnöke
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2. s. melléklet
Megállapodás módosítása
egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok
megbízás keretében történő ellátására
mely létrejött egyfelől a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (székhelye: 7150
Bonyhád, szabadság tér 1.) képviseli: Potápi Árpád János elnök mint Megbízó,
másfelől a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István
tér 11-13.) képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke mint Megbízott között az
alábbi feltételekkel:
1. A szerződő felek az egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok megbízás
keretében történő ellátására 2005. december 20-án kötött és 2007. február 14én, valamint 2008. július 1-jén módosított megállapodás 1. pontja a feladatok
felsorolásánál kiegészül az alábbi tevékenységgel: „iskolapszichológusi
szolgáltatás”
2. A Megállapodás 3. pontjának első mondata helyébe a következő lép: „
Megbízó a feladatellátás finanszírozását a többcélú kistérségi társulások
közoktatási szakszolgálati feladataira kapott normatív és egyéb állami
támogatás összegéből biztosítja.
3. A szerződő felek az 1. pontban megjelölt megállapodásnak jelen módosítással
nem érintett pontjait változatlan tartalommal továbbra is hatályosaknak
tekintik.
Szekszárd, 2009. november …..
dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Potápi Árpád János
a Társulás elnöke
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A Tolna Megyei Közgyűlés
122/2009. (XII. 11.) közgyűlési határozatának mellékletei
1. sz. melléklet
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
Amely egyrészről
a Megbízott (a társulás vezetője), a pályázatot benyújtó önkormányzat (a
továbbiakban: Vezető önkormányzat)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 7100, Szekszárd, Béla tér 8.
Székhely: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.
Azonosító szám: 416560
Adószám: 15416566-2-17
Aláírásra jogosult képviselője: Horváth István, polgármester,
másrészről a Megbízó, mint a társulás tagja, (továbbiakban: Tag önkormányzat):
Tolna Megyei Önkormányzat
Postacím: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Székhely: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Azonosító szám:414005
Adószám: 15414007-2-17
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:
Előzmények
1.) Felek egyezően rögzítik, hogy a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében A
pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális
fejlesztések megvalósítása pályázati kiírásra „Szekszárd Megyei Jogú Város
kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környékének felújításával”
című pályázat (továbbiakban: pályázat) benyújtása céljából 2008. május 22.
napján egymással társulási megállapodást (továbbiakban: Társulási
Megállapodás) kötöttek, melyet 2009. július 3. napján módosítottak.
2.) A Közvetítő Szervezet, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
tájékoztatásának megfelelően a megvalósítás időtartamára konzorciumi
együttműködési megállapodást szükséges kötni. A konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötése jogszabályi változás következtében lehetővé vált.
Ennek megfelelően a Társulási Megállapodás 6. pontjában foglalt, a projekthez
kapcsolódó feladatok, kötelezettségek és jogok, valamint az eljárásrend
megvalósítási időszakra vonatkozó meghatározását a megkötendő Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás tartalmazza.
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A Társulási Megállapodás módosítása
3.) A Társulási Megállapodás 6. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. Tagok kijelentik, hogy a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési
megállapodást kötnek.
4.) Egyebekben a Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett
rendelkezései változatlanul hatályukban maradnak.
Jelen Társulási Megállapodás módosítást a Felek annak elolvasását és értelmezését
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Szekszárd, 2009. …………………….

A társulás tagja

A társulás vezetője

Horváth István
polgármester
Név
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szervezet

Dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke
Név
Tolna Megyei Önkormányzat
Szervezet
P.H.

P.H.
Aláírás dátuma:
Aláírás dátuma:
……………………………
……………………………

Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítást Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése ………………………. szekszárdi öh határozatával
jóváhagyta.
Szekszárd, 2009………………….hónap ………………….napja
Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyző
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Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
…………………………… közgyűlési határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2009. …………………. hónap …………………. napja
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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2. sz. melléklet
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Pályázat benyújtására, támogatásban részesített projekt megvalósítására
1.) Jelen társulási megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.)
pontban meghatározott felek társulnak abból a célból, hogy a Dél-Dunántúli
Operatív Program keretében A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010
programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása pályázati kiírásra
pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt
pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák.
A pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környékének felújításával (a továbbiakban Pályázat).
2.) A társulás tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt szervezetek, akik az
1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott célok megvalósításában a
Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek
megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:
A Megbízott (a társulás vezetője), a pályázatot benyújtó önkormányzat: Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Vezető önkormányzat).
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 7100, Szekszárd, Béla tér 8.
Székhely: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.
Azonosító szám: 416560
Adószám: 15416566-2-17
Aláírásra jogosult képviselője: Horváth István, polgármester
A Megbízó (Társulás tagja): Tolna Megyei Önkormányzat
Postacím: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Székhely: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Azonosító szám: 414005
Adószám: 15414007-2-17
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke
3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tag önkormányzat a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján,
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megbízza, illetve
meghatalmazza a Vezető önkormányzatot, hogy gondoskodjon a pályázat
előkészítéséről, helyette és nevében a Pályázatot aláírja, a közreműködő
szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő szervezettel
szemben a Társulást képviselje.
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4. A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
5. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a
Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint
megvalósítják és ennek érdekében együttműködnek.
6. *5Tagok kijelentik, hogy a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési
megállapodást kötnek.
7. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi.
8. A Társulás létrejöttének napja a tag önkormányzatok közgyűléseinek Társulási
Megállapodás jóváhagyásáról szóló döntését követően, a Társulási Megállapodás
aláírásának napja. Jelen Megállapodást a tagok a projekt lezárását és elszámolását
követő 5. év végéig, határozott időre hozzák létre.
9. A Társulás megszűnik:
- ha a Pályázat nem részesül támogatásban;
- a projekt meghiusulása esetén;
- a 8. pontban rögzített határozott időtartam lejártával.
10. A Tagok kifejezik azon szándékukat, hogy a pályázat nyertessége esetén a
projekt megvalósításában együttműködnek, megvalósítják az általuk vállalt
feladatokat, a projekt lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása
érdekében a pályázatban és a Támogatási Szerződésben leírtaknak megfelelően a
fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további
folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
11.*6 A projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
Tag neve

Feladat

A
feladatra
jutó
támogatás összege

1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata

A pályázatban foglalt programok,
rendezvények
megszervezése,
lebonyolítása, a beruházásban
érintett ingatlan környezetének
rendezése,
közösségi
célú
átalakítása.
2. Tolna
Megyei A Tolna Megyei Önkormányzat
Önkormányzat
tulajdonát képező Megyeháza
ingatlan
korszerűsítése
a
pályázatban
foglaltaknak
megfelelően.

30.093.125 Ft

585.184.599 Ft

5

Módosította a 2009………………….-i
2009.…………………. napjától

Társulási

Megállapodás

Módosítás.

Hatályos

6

Társulási

Megállapodás

Módosítás.

Hatályos

Módosította a 2009………………….-i
2009.…………………. napjától
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A Projekt mindkét elemét érintő feladatok végrehajtása – pl. projektmenedzsmenti,
könyvvizsgálói, tájékoztatási, ellenőrzési stb. feladatok - a Tag önkormányzat
feladatát képezik.
A Tagonként elkülöníthető projektelemek tekintetében a Tagok felelnek az általuk
vállalt, a projekt költségvetésében részletezett feladatok elvégzéséért.
12.*7 A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy
természetbeli) – hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt
elszámolható költségének 28,90 %-t képezik, az alábbi megoszlásban:

Tag neve

1.

2.

hozzájárulás
formája

Szekszárd
Pénzbeli
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Tolna
Megyei Pénzbeli
Önkormányzat

hozzájárulás
összege

részesedése a
projekt
elszámolható
költségéhez
képest (%)

10.031.042.- Ft

4,65

205.555.026.- F

95,35

13. A Tagok megállapodnak abban, hogy az önállóan is támogatható kulturális célú
fejlesztés a Tolna Megyei Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Szekszárd 1820/1
hrsz.-ú , természetben a Szekszárd, Béla tér 1. szám alatt található Megyeháza
ingatlanon valósul meg. A fejlesztés eredményeként létrejövő vagyon a Tolna Megyei
Önkormányzat tulajdonába kerül a megvalósítást követően.
14. A Tagok vállalják, hogy a projekt előkészítésével kapcsolatosan a Társulásnál
felmerülő költségeket, illetve a projekt zárását követően, a fenntartási időszakban a
Társulás közös felelősségébe tartozó feladatokhoz kapcsolódóan felmerülő
költségeket 50-50 %-ban viselik. A Társulás 2008. évi fenntartási kiadását 200 E Ftban határozzák meg. A fenntartás további évekre vonatkozó kiadásait – a pályázat
nyertessége estén – a Társulási Megállapodás módosítása keretében rögzítik.
15. A Tag önkormányzat vállalja, hogy a projektzárást követő időszakban a
beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett biztosítja, hogy a támogatásból megépítet, felújított
ingatlan rendeltetésében és az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog viszonyban
változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem
származik.

7

Módosította a 2009. ………………….-i Társulási Megállapodás Módosítás. Hatályos 2009.
…………………. napjától
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16. A Tag önkormányzat vállalja, hogy a projekt zárását követő 5 éven belül a
létrehozott, felújított múzeumot, közösségi tereket nem szünteti meg, azt a projekt
céljaira használja, annak fenntartásáról gondoskodik.
17. A Társulás megfelelő működtetése a Vezető önkormányzat kötelezettsége. Az
ennek elmulasztásából eredő károkért a Vezető önkormányzat tartozik felelősséggel.
A Vezető önkormányzat összehangolja a tagok tevékenységét és szervezi a
Társulás munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján
vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Szekszárd, 2008. május 22.
A társulás tagja

A társulás vezetője
Horváth István
polgármester
Név
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szervezet

Dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke
Név
Tolna Megyei Önkormányzat
Szervezet

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

Záradék:
A Társulási Megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése 166/2008. (V.21.) szekszárdi öh határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2008. május hónap 22. napja
dr. Kilián Orsolya
jegyző
Záradék:
A Társulási Megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27/2008.
(IV.25.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2008. hónap 22. napja
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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Záradék:
A Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ………………………
szekszárdi öh határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2009………………….hónap …………………. napja
Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyző
Záradék:
A Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………………..közgyűlési
határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2009………………….hónap …………………. napja
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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A Tolna Megyei Közgyűlés
123/2009. (XII. 11.) közgyűlési határozatának melléklete
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1. Preambulum
A „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és
környékének felújításával” című pályázat megvalósítására létrejött konzorcium (a
továbbiakban Konzorcium) a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív
Programjának A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó
regionális fejlesztések megvalósítása tárgyú pályázati felhívására DDOP-4.1.1/D-092f-2009-0006 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Regionális Operatív Program
Irányító Hatósága a 2009. november 13. napján kelt, K-2009-DDOP-4.1.1/D-09-2f000939/151 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.
A projekt címe: „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környékének felújításával” (továbbiakban Projekt), melynek
megvalósítására a Támogató nevében eljáró Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet)
támogatási szerződést köt a Konzorciumot vezető önkormányzattal.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi
együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

konzorciumi

2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.
Székhely: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 416560
Adószám: 15416566-2-17
Aláírásra jogosult képviselője: Horváth István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank NYrt. 7100 Szekszárd, Szent I. tér 5-7.
Számlaszám: 11746005-15416566
Tolna Megyei Önkormányzat
Postacím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 414005
Adószám: 15414007-2-17
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank NYrt. 7100 Szekszárd, Szent I. tér 5-7.
Számlaszám:11746005-15414007
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A Konzorcium Tagjai a 2008. május 22-én kelt és 2009. július 3-án módosított
„Társulási Megállapodás pályázat benyújtására, támogatásban részesített projekt
megvalósítására” megállapodás alapján Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatát választották Társulás vezetőjévé. Tagok rögzítik, hogy jelen
Konzorcium vezetője Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban:
Vezető).
A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tag kijelenti, hogy a Közreműködő Szervezet által
a Vezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak
mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul
veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező
érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt
lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a
pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási
időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján
meghatalmazzák a Vezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges
módosításait, a projekt előrehaladási jelentéseket, a kifizetési kérelmeket nevükben
és helyettük aláírja.
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető biztosítja,
hogy a Tag a nyilatkozat tartalmát megismerje és elfogadja olyan időben, hogy a
nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási
szerződésben meghatározott határidőben megkapja.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás
közreműködő szervezettől történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni
kötelesek egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tag a közreműködő
szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét
megismerhesse és véleményezhesse.
A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak
esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagnak.
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a
jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.
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A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak,
és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés
alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen
közléséről a Tagot tájékoztatja.
A Tag köteles tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általa vállalt
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet
szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását
befolyásolja.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban
tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tag köteles a Projekt keretében
általa vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni,
hogy a Vezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott
határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
Tag neve
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.

Szekszárd MJV
Önkormányzata
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Szekszárd MJV
Önkormányzata
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Szekszárd MJV
Önkormányzata
Tolna
Megyei
Önkormányzat

Feladat
Kulturális stratégia
Előzetes
megvalósíthatósági
tanulmány
Ép. engedélyezési és kiviteli
tervek, látványtervek készítése
Régészeti
és
falkutatási
költségek
Projektmenedzsment

A feladatra jutó
támogatás összege
1.440.000 Ft
487.500 Ft
19.531.250 Ft
7.812.500 Ft
7.416.547 Ft

Nyilvánosság

1.562.500 Ft

Könyvvizsgáló

1.545.104 Ft

Közbeszerzés

1.545.104 Ft

Műszaki ellenőr

6.180.417 Ft

Gyalogos
tengely,
templom
környék
Vármegyeháza
rekonstrukció
kávézó nélkül
Kávézó kialakításának költségei
Padok
Kiállítás költségei

27.481.250 Ft
424.520.344 Ft
11.015.625 Ft
1.171.875 Ft
62.500.000 Ft
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15
.
16
.
17
.
18
.
19
.

Tolna
Megyei
Önkormányzat
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Tolna
Megyei
Önkormányzat

Tolna Megyei Közlöny

Kávézó eszközköltségei
Berendezések
Tolmácsrendszer
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2.005.208 Ft
12.109.375 Ft
2.343.750 Ft

Szabadtéri színpad

23.437.500 Ft

Hangosítástechnika

1.171.875 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az
elvégzéséért.
A Projekt mindkét elemét érintő feladatok végrehajtása – pl. projektmenedzsmenti,
könyvvizsgálói, tájékoztatási, ellenőrzési, stb. feladatok – a Tag feladatát képezik. A
Projektmenedzsment feladatait külön szerződés (megállapodás) tartalmazza.
3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy
természetbeli) – hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt
elszámolható költségének 25,95 %-kát képezik, az alábbi megoszlásban:
Tag neve

1.
2.

hozzájárulás hozzájárulás összege
részesedése a
formája
projekt elszámolható
költségéhez képest
(%)
Szekszárd MJV
Pénzbeli
10.031.042 Ft
4,65
Önkormányzata
Tolna
Megyei
Pénzbeli
205.555.026 Ft
95,35
Önkormányzat

3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási
jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt
projekt előreheladási jelentés) a Konzorcium nevében a Vezető állítja össze a
Projektmenedzsment közreműködésével, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.
A Tag a Projekt keretében általa vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem
fedett időszakban elvégzett tevékenységei előrehaladásáról a projekt előrehaladási
jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét
megelőző 15 munkanappal köteles beszámolni a Vezető részére, és köteles csatolni
a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. A Tag e kötelezettségét a
Projektmenedzsment útján teljesíti.
3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Vezető állítja össze
és küldi el a Közreműködő Szervezetnek a Projektmenedzsment bevonásával. A Tag
a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben
meghatározott dokumentumokat a Vezetőnek küldi meg. A dokumentumokat és
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számlákat a támogatási szerződésben meghatározott alakiságoknak megfelelően
kell elküldeni a Vezetőnek.
A Tag tudomásul veszi, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általa benyújtott
számlára eső, a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást a Vezető
utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlára. A Vezető köteles a Közreműködő
Szervezet által átutalt támogatást a Közreműködő Szervezet utalásától számított öt
munkanapon belül a Tag részére átutalni. Amennyiben jogszabály, illetve
Támogatási Szerződés lehetővé teszi a támogatás Tag bankszámlájára történő
közvetlen utalást, abban az esetben Tagok ezt az eljárásrendet alkalmazzák.
A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Vezető legfeljebb
annak a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére,
amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan
meghatározott.
A Közreműködő Szervezethez benyújtandó következő kifizetési kérelemhez a Vezető
köteles csatolni a Tag részére történő átutalást igazoló bizonylatot.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján
megállapítható, hogy a Vezetőnek az adóhatóságok (állami adóhatóság,
vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű,
meg nem fizetett köztartása van, és emiatt a Közreműködő Szervezet a Vezetőt
megillető támogatás folyósítását felfüggesztette, a közreműködő szervezet a Tagnak
közvetlenül utalja a Tagot megillető támogatási összeget, feltéve, hogy a Tag által, a
Vezetőn keresztül benyújtott kifizetési kérelemmel kapcsolatban nem merül fel olyan
körülmény, amely miatt a támogatás folyósítását fel kell függeszteni, vagy meg kell
tagadni. A Közreműködő Szervezet a 2. pontban megjelölt bankszámlára utalja a
Tagot megillető támogatást.
3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
2. § 15. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási
szerződésben, illetve jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő
Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja,
vagy csökkenti a támogatás összegét, a Vezető sem utal, vagy csökkentett
összegben utal az érintett tételt benyújtó Tag részére.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a
támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését
rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés
miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló
felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok
a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott
időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét
bármely Taggal szemben érvényesítheti.
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3.8. Konzorcium Tagjai a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése
alapján biztosíték nyújtására nem kötelezettek.
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége.
Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet
irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő
működtetése körében a Vezető a támogatási szerződésben meghatározott cél
elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium
munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tag jelen Megállapodás alapján vállalt
kötelezettségeiért való fennálló felelősségét.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének
időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről,
telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás
aláírását követően haladéktalanul tájékoztatják egymást.
A kijelölt kapcsolattartók negyed évente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával
kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja
össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt
kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tag kijelölt
kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor
kérheti.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képviseli.
Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a
Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag
székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. A
Vezető a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervezet ellenőrzéséről a Tagot
előzetesen értesíti és annak megállapításairól tájékoztatja. Amennyiben a Projekttel
kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag
köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának
és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős
személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a tagok külön állapodnak meg.
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7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett,
illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül
meghatározásra8:
A Tolna Megyei Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Szekszárd 1820/1 hrsz.-ú,
természetben a Szekszárd, Béla tér 1. szám alatt található Megyeháza ingatlanon
megvalósuló fejlesztés eredményeként létrejövő vagyon Tolna Megyei
Önkormányzat tulajdonába kerül.
A Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő – 1788 hrsz.-ú ingatlanon
megvalósuló fejlesztéssel létrejövő vagyont, a tulajdonos hozzájárulásával –
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aktiválja.
Az 1787 hrsz.-ú – Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonát képező - ingatlanon
megvalósuló fejlesztés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonába kerül.
8. A tagság megszűnése
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt
megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan
együttműködik a Vezetővel, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek
teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból
beállott körülmény folytán nem képes.
8.2. A Vezető nem jogosult a konzorciumból kilépni.
8.3. A Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a
jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében
a Vezető a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt
kötelezettségek teljesítésére nem képes, és emiatt a támogatási szerződéstől eláll.
8.4. A Tag, kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles
egyeztetést kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A
Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától
számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán
felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa
elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett
tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá – a Megállapodás keretében
esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul,
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet
kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terhelik
a jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott
dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás

8

Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és
jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és
kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

XIX. évfolyam 4. szám

benyújtott

dokumentumokkal

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont a Vezető ingyenes
használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló
Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a
fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező
érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig.
8.5. A 8.1-8.4 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását
igényli, amelyhez a Támogató és a közreműködő szervezet hozzájárulása
szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a
közreműködő szervezettől. A 8.2. pontban foglaltak miatti módosítás esetén a
támogatási szerződést is módosítani kell.
9. A Megállapodás megszűnése és módosítása
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és
osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződésnek megszűnése
jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után, kivéve, ha a Projektet a Tagok
támogatás hiányában is megvalósítják.
9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban
megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.
9.3. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási
szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell
kérelmezni a közreműködő szervezettől.
A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely,
bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok
változásáról a Tag haladéktalanul értesíti a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról
írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a
Közreműködő Szervezetet.
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a
rendes felmondás jogát kizárják.
10. Záró rendelkezések
10.1 Jelen Megállapodás 9 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A
Megállapodás a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
10.2. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
10.3. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy jogosultak a Tag
képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és
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aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a
jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.
Harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az
abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
10.4. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Tolna Megyei
Bíróság illetékességét kötik ki.
A Megállapodás az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. sz. melléklet
A Projekt elszámolható költségei,
2. sz. melléklet
A Projektre vonatkozó költségek időbeli ütemezése
3. sz. melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzatnál felmerülő, Projektben
elszámolható költségek,
4. sz. melléklet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál felmerülő, a
Projektben elszámolható költségek.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

Horváth István
polgármester
Név
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szervezet

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke
Név
Tolna Megyei Önkormányzat
Szervezet
P.H.

P.H.
Aláírás dátuma:
Aláírás dátuma:
……………………………
……………………………
Záradék:
A Megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
………………………. szekszárdi öh határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2009………………….hónap ………………….napja
Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyző
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Záradék:
A
Megállapodást
a
Tolna
Megyei
Önkormányzat
…………………………… közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Közgyűlése

Szekszárd, 2009. …………………. hónap …………………. napja
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny
A Tolna Megyei Közgyűlés 127/2009. (XII. 11.) közgyűlési határozatának melléklete

XIX. évfolyam 4. szám
MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

Becsült érték
Az eljárás
(nettó) Ft-ban megindításának várható
időpontja

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

2009.
november

2010. február

2010. október

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

Bírálóbizottság tagjai

Árubeszerzés

1.1

Gépjármű beszerzés

árubeszerzés

nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

árubeszerzés

közösségi
értékhatárt elérő

árubeszerzés

központosított
közbeszerzés

19 774 568 2009. október

(1 db személygépkocsi
2 db mikrobusz)
1.2

TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK
tagintézményi eszköz beszerzés

kétszakaszos,
meghívásos

441 134 214

2009.
november

2010.
február

1 666 667

2009.
december

2009. december

(gép 199 m Ft
szám.tech 156 m Ft
szerszám 55 m Ft
bútor 31 m Ft)
1.3

Számítástechnikai eszközök
beszerzése

1 hónap

Saját forrás

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Saját forrás
dr. Égi Csaba
Eu támogatás dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
Saját forrás

Építési beruházás

2.1

Balassa János Kórház TMK épület építési beruházás nemzeti értékhatárt általános
kiváltása
elérő
egyszerű

76 666 667 2009. április

2009. május

2009. október

Saját forrás
Állami
támogatás

2010. február

2010. október

Saját forrás
Állami
támogatás

(1250 m2)

2.2

Fogyatékosok Otthona Pálfa
nyílászárók cseréje

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

8 000 000

2009.
december

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Dr. Muth Lajos
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
dr. Sudár Gézáné
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A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

Becsült érték
Az eljárás
(nettó) Ft-ban megindításának várható
időpontja

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

9 600 000

2009.
december

2010. február

2010. október

Saját forrás
Állami
támogatás

20 800 000

2009.
december

2010. február

2010. október

Saját forrás
Állami
támogatás

2010. január

2010. október

2009.
december

2010. február

2010. október

2009.
december

2010. február

2010. október

2.3

Berkes János Ált.Isk. Zomba
építési beruházás nemzeti értékhatárt általános
koll.fűtési rendszer felújítása
elérő
egyszerű
útburkolat javítás, nyílászáró csere

2.4

Tolnai L. Német Nemzetiségi és
Kéttannyelvű Gimn. és Koll.
részleges tetőfelújítása

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

2.5

TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK
tagintézmények részleges
felújítása
(Szent L.Szk.I., Vályi P.Szk.I.,
Bezerédj I.Szk.I., Jókai M.Szk.I.,
Perczel M.Szki.,)

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

2.6

Tolnai L. Német Nemzetiségi és
Kéttannyelvű Gimn. és Koll.
solar rendszerű melegvíz ellátás
részleges kiépítése

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

18 825 000

2.7

Mechwart András Otthon
solar rendszerű melegvíz ellátás
részleges kiépítése

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

5 180 000

256 000 000 2009. október

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Rajkóné Kiss Ágnes

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Dr. Humné Szentesi
Katalin
Saját forrás
dr. Égi Csaba
Eu támogatás dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
Saját forrás
dr. Égi Csaba
Eu támogatás dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Dr. Humné Szentesi
Katalin
Saját forrás
dr. Égi Csaba
Eu támogatás dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
dr. Sudár Gézáné

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám
MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

3.1

Szolgáltatás
TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
Pedagógiai szakmai szolgáltatás

Tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

szolgáltatás

közösségi
értékhatárt elérő

nyílt

Becsült érték
Az eljárás
(nettó) Ft-ban megindításának várható
időpontja

157 941 700 2009. március

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

2009. május

2010. november Eu forrás

2009. március

2010. december Eu forrás

3.2

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
projektmenedzsmentet segítő
szakmai tanácsadás

szolgáltatás

egyszerű

hirdetmény
nélküli

9 866 667 2009. február

3.3

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
projektmenedzsmentet segítő
szakmai tanácsadás II.

szolgáltatás

egyszerű

hirdetmény
nélküli

9 866 667 2009. március 2009. március

3.4

Tolna Megyei Önkormányzat
szolgáltatás
tűz-és munkavédelmi feladatainak
ellátása

egyszerű

hirdetmény
nélküli

7 238 000 2009. február

2009. március

2010. december Saját forrás

3.5

Tolna Megyei Önkormányzat
szolgáltatás
tűz-és munkavédelmi feladatainak
ellátása II.

egyszerű

hirdetmény
nélküli

7 238 000 2009. március 2009. március

2010. december Saját forrás

2011. február

Eu forrás

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Vida Lajos
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Vida Lajos
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny

XIX. évfolyam 4. szám
MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

3.6

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
rendezvényszervezési feladato
ellátása

szolgáltatás

egyszerű

hirdetmény
nélküli

3.7

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
rendezvényszervezési feladato
ellátása II

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános
egyszerű
elérő

3.8

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
információs anyagok,
reklámtárgyak, honlap, arculat
tervezése, készítése

szolgáltatás

egyszerű

3.9

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
információs anyagok,
reklámtárgyak, honlap, arculat
tervezése, készítése II

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános
egyszerű
elérő

3.10

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
Digitális iskola (E-learning)

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt hirdetménnyel
elérő
induló
tárgyalásos

hirdetmény
nélküli

Becsült érték
Az eljárás
(nettó) Ft-ban megindításának várható
időpontja

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

5 000 000 2009. március

2009. április

2010. december Eu forrás

3 750 000

2009. július

2010. december Eu forrás

8 950 000 2009. március

2009. április

2010. december Eu forrás

9 370 000

2009. június

2009. július

2010. december Eu forrás

50 833 333

2009. április

2009. május

2010. december Eu forrás

2009. június

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
Vida Lajos

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny
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MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

Becsült érték
Az eljárás
(nettó) Ft-ban megindításának várható
időpontja

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

91 000 000 2009. április

2009. május

1 év

Saját forrás

2009. február

2010. október

Saját forrás
Eu forrás

3.11

Folyószámla hitel felvétele

szolgáltatás

közösségi
értékhatárt elérő

3.12

TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK
műszaki ellenőrzés

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

3.13

DDOP-2008-4.1.1.D EKF
szolgáltatás
engedélyezési tervek a
Vármegyeháza korszerűsítéséhez

nemzeti értékhatárt hirdetmény
elérő
nélküli
tárgyalásos

11 800 000 2009. április

2009. június

2009. július

Saját forrás
Eu forrás

3.14

TIOP-2.2.2-08/1-2008-0019
engedélyezési tervek a
sürgősségi betegellátás
fejlesztéséhez

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt hirdetmény
elérő
nélküli
tárgyalásos

10 500 000

2009. május

2009. június

2009. július

Saját forrás
Eu forrás

3.15

DDOP-2008-4.1.1.D EKF
szolgáltatás
kiviteli tervek a
Vármegyeháza korszerűsítéséhez

nemzeti értékhatárt hirdetmény
elérő
nélküli
tárgyalásos

10 600 000

2009.
augusztus

2009. október

2010. január

Saját forrás
Eu forrás

8 000 000

2009.
december

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
dr. Muth Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó

2009. év október hó
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MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

Becsült érték
Az eljárás
(nettó) Ft-ban megindításának várható
időpontja

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

3.16

TIOP-2.2.2-08/1-2008-0019
kiviteli tervek a
sürgősségi betegellátás
fejlesztéséhez

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

12 480 000

2009.
augusztus

2009. október

2010. február

3.17

szolgáltatás
TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0079
kódszámú projekt keretében
kompetencia alapú oktatás
bevezetése, elterjesztése középfokú
intézményekben

nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

8 560 000

2009.
augusztus

2009. október

3 hónap

3.18

Folyószámla hitel felvétel
kiegészítése

szolgáltatás

közösségi
értékhatárt elérő

3.19

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
rendezvényszervezési feladatok
ellátása III.

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

3 750 000

2009.
szeptember

3.20

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
sajtóközlemények, honlap,
arculat tervezése, készítése III.

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

3 064 000

2009.
szeptember

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos

70 000 000 2009. október 2009 november

2009. október

2009.
október

2010. június

2010. december

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

Saját forrás
Eu forrás

Eu forrás

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
dr. Muth Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr.Hadházy Árpád
Horváth István Molnár
József Széles András
Novothné Bán
Erzsébet
dr. Humné Szentesi
Katalin

Saját forrás

dr. Égi Csaba
dr.Hadházy Árpád
Horváth István Molnár
József Széles András
közbeszerzési
tanácsadó

Eu forrás

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó

2010. december Eu forrás

2009. év október hó

Tolna Megyei Közlöny
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MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

3.21

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK
rendezvényszervezési feladatok
ellátása IV.

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános
elérő
egyszerű

3.22

Működési hitel felvétele

szolgáltatás

közösségi
értékhatárt elérő

3.23

TIOP 2.2.4/09/01
engedélyezési tervek elkészítése

szolgáltatás

közösségi
értékhatárt elérő

Becsült érték
Az eljárás
(nettó) Ft-ban megindításának várható
időpontja

2 700 000

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

2009.
október

2009.
december

a lejárat
tartamától
függő

2009.
december

2010.
február

pályázati
összegtől
függő

2009.
december

2009.
december

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

2010. december

Eu forrás

a lejárat
tartamától
függő

Saját forrás

2010. január

Saját forrás
Eu forrás

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
dr. Égi Csaba
dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
dr. Muth Lajos
közbeszerzési
tanácsadó

2009. év október hó
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