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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szoc. tv.) 60. §-a értelmében a falugondnoki, illetve tanyagondnoki 
szolgáltatás célja a falvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi 
lakott helyek intézmény-hiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő 
hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek 
teljesítésének segítése. A falugondnoki szolgáltatás ezer lakosnál kisebb településen 
működtethető. Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a 
település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik ezer 
lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető. A tanyagondnoki szolgáltatás 
legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban 
meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (l.7.) SZCSM rendelet 39. § (5) bekezdése 
alapján falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy 
foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a 
munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a 
munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül 
elvégzi. 
  
A Szoc. tv. 60. § (8) bekezdése értelmében a falugondnoki, illetve tanyagondnoki 
képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja 
el, az Emberi Erőforrások minisztere által jóváhagyott képzési program alapján. A 
képzés célja a falu- és tanyagondnokok felkészítése a kistelepüléseken végzendő 
alapfokú szociális szolgáltató feladatok ellátására; a hivatalokkal, intézményekkel, 
szervezetekkel, helyi közösségekkel való kapcsolattartásra; az élethelyzetből adódó 
problémák megoldására, személyes segítségnyújtásra; emberi kapcsolatok 
ápolására a település lakosaival, a hagyományok, az összefogás erősítésére, a 
közösségi alkalmak megteremtésére. 
 
Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről 
szóló 81/2004. (IX.18.) ESzCsM rendelet 2/A. § (2) bekezdésének 2021. január 1. 
napjától hatályos előírása értelmében az ezen időpontot követő képzésre történő 
jelentkezések esetén - a falu- és tanyagondnoki képzés lebonyolítását a megyei 
önkormányzat maga végzi, vagy ezzel - képzési megállapodás keretében - a 
jogszabályi feltételeknek megfelelő más intézményt is megbízhat. A döntés 



 

  

 

2 

 

meghozatala előtt a megyei önkormányzat kikéri a Megyei Önkormányzatok 
Országos Szövetségének véleményét. 
 
Képzési szerződést a megyei önkormányzat csak olyan intézménnyel köthet, amely 
• az oktatási programban foglalt feltételeket teljesíteni tudja, 
• a képzés helyét és tárgyi feltételeit biztosítani képes, 
• a képzési programot az oktatási programnak megfelelően készítette el, 
• a képzésben résztvevő oktatók képesítése és a felhasználni kívánt szakmai 
segédanyag minősége alapján a képzés megfelelő színvonalát biztosítani képes, 
• a képzésben résztvevő oktatóknak a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 
(továbbiakban: NSZI) által évente szervezett szakmai konzultáción való részvételét 
biztosítja. 
 
A képzési megállapodás érvényességéhez az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
jóváhagyása szükséges. 
 
A megyei önkormányzatnak gondoskodnia kell a képzés legalább évente egy 
alkalommal történő megtartásáról. Ha a képzés megtartásához nincs kellő számú 
jelentkező, a megyei önkormányzat más megyei önkormányzattal közösen is 
megszervezheti a képzést. A képzés megvalósításának módjáról és tervezett 
időpontjáról legkésőbb a képzés napját megelőző 30 nappal korábban elektronikus 
úton szükséges tájékoztatni az NSZI-t. 
 
Az NSZI-hez Tolna megye területéről a képzésre ezidáig 19 fő jelentkezett. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat számára a megfelelő képző szerv kiválasztása során, 
a szakmaiság garanciája mellett fő szempont volt olyan szervezet bevonása a 
képzésbe, mely garantálja a falu- és tanyagondnoki képzés költséghatékony, a 
települési önkormányzatok költségvetését kímélő megszervezését. Szem előtt 
tartottuk továbbá azt az igényt is, hogy a falu- és tanyagondnokok a feladatellátásból 
csak a képzés időtartamának idejére essenek ki, ne kelljen őket nélkülözniük a 
településen élőknek azért, mert a kötelező képzés lebonyolítására az ország egy 
távolabbi pontján kerül sor. 
 
Ennek megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal által lefolytatott 
beszerzési eljárást követően a Pannon Oktatási Központ Gimnázium (székhely: 
2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.) került kiválasztásra képző szervként. 
 
A képzési megállapodás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi, az aláírására 
a Közgyűlés döntését követően kerül sor. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 
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Határozati javaslat: 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2021. (XII. 3.) közgyűlési határozata a falu- és 
tanyagondnoki képzés képzési megállapodás 
keretében történő ellátásáról: 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 60. § (8) bekezdésében foglalt kötelező 
feladatának megvalósítása érdekében, az egyes szociális 
szolgáltatásokat végzők képzéséről és 
vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX.18.) ESzCsM 
rendelet 2/A. § (2) bekezdése alapján - a Megyei 
Önkormányzatok Országos Szövetsége véleményének 
kikérését követően - úgy határoz, hogy a falu- és 
tanyagondnoki képzés lebonyolítására képzési 
megállapodást köt a Pannon Oktatási Központ Gimnázium 
(2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.) képző szervvel, mint 
a jogszabályi feltételeknek megfelelő képző szervvel. 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a képzési 
megállapodás aláírására, valamint a képzés 
megvalósításához szükséges intézkedések megtételére. 
 

3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt a képzési 
megállapodásnak a szociális ágazat irányítását végző 
minisztérium részére történő megküldésére. 
 
Felelős: a 2. pont vonatkozásában Fehérvári Tamás, a 
Közgyűlés elnöke  
a 3. pont vonatkozásában a megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2021. november 24. 
 

 
 
   Fehérvári Tamás 
   a Közgyűlés elnöke 
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Tolna Megyei Önkormányzat 
Szám: 409-26/2021 

KÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről: 
Tolna Megyei Önkormányzat  
Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószám: 15733287-1-17
KSH statisztikai számjel: 15733287-8411-321-17             
Képviseli: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
mint megbízó, továbbiakban: Megbízó 

másrészről: 
Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és 
Általános Iskola 
Rövidített név: Pannon Oktatási Központ Gimnázium 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.
Adószám: 18389997-1-07
KSH statisztikai számjel: 18389997-8531-599-07
Közoktatási OM azonosító: 200290
Felnőttképzési engedély szám: B/2020/000026  
Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: 04-0051-05            
Bankszámlaszám: UniCredit 10918001-00000081-92960007       
Képviseli: Borgulya Zoltán igazgató
mint megbízott, továbbiakban: Képzőhely 

(a továbbiakban együtt: Felek) 

között a jelen képzési megállapodásban (a továbbiakban: megállapodás) részletesen 

meghatározott feltételekkel a következők szerint: 

1. Előzmények, a megállapodás célja

1.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoctv.) 60. § (8) bekezdése értelmében 2021. január 1. napjától a 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás működtetéséhez kapcsolódó képzés 
szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja el a 
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program 
alapján.  

1.2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. § (5) bekezdése 
szerint falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy 
foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató 
bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki 
alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától 
számított egy éven belül elvégzi.  
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1.3. A képzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által engedélyezett központi 
oktatási program alapján történik. A falu-és tanyagondnoki képzésre vonatkozó 
részletszabályokat az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és 
vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.  

1.4. A Rendelet alapján a képzést évente legalább egyszer meg kell szervezni. A 
megyei önkormányzat a képzést maga végzi, vagy ezzel - képzési megállapodás 
keretében - olyan más intézményt is megbízhat, amely a Rendeletben 
meghatározott feltételeknek megfelel.  

1.5. A döntés meghozatala előtt a megyei önkormányzatnak ki kellett kérni a Megyei 
Önkormányzatok Országos Szövetségének véleményét. A Megyei 
Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatja a Tolna Megyei Önkormányzat 
azon döntését, hogy a képzést jogszabályi előírásoknak megfelelő képzési 
intézmény bevonásával végezze.  

1.6. Megbízó közbeszerzésnek nem minősülő, meghívásos beszerzési eljárást indított 
falugondnoki és tanyagondnoki képzést - képzési megállapodás alapján - ellátó 
intézmény kiválasztása érdekében. A nyertes ajánlattevő a Képzőhely lett. Felek 
jelen megállapodást a beszerzési eljárásban a Megbízó, mint ajánlatkérő 
ajánlatkérése, valamint a Képzőhely, mint nyertes ajánlattevő ajánlata alapján 
kötik meg. 

2. A megállapodás tárgya

2.1. A Rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében a falu- és tanyagondnoki képzés 
kötelező óraszáma 170 óra (52 óra elmélet, 118 óra gyakorlat), mely tanfolyam 
jellegű képzés teljes körű megszervezését, megvalósítását, beleértve a záróvizsga 
lebonyolítását is (a továbbiakban együtt: képzés) a Képzőhely egy alkalommal 
vállalja a megállapodás 1. számú mellékletét képező, „A falu- és tanyagondnoki 
képzés oktatási programja az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről 
és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet szerint” 
című, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2021. január 7. napján 
jóváhagyott X/4769/2020/SZOCSZOLG iktatószámú oktatási programban (a 
továbbiakban: Oktatási program) foglaltak szerint a Tolna megye területéről 
jelentkezők számára. 

2.2. A Képzőhely feladata a képzésben résztvevő személyek részére záróvizsga 
megszervezése, megtartása is, melynek időpontjáról legalább 30 nappal 
korábban tájékoztatja a résztvevőket. A záróvizsga 3 főből álló vizsgabizottsága 
Megbízó által delegált tagjának felkéréséről a Megbízó gondoskodik. Nem 
feladata a Képzőhelynek a képzésben résztvevő személyek részére szállás, 
étkezés biztosítása.  
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2.3. A Képzőhely a szakmai képzést a megállapodás 2. számú melléklete szerinti 
alkalmassági nyilatkozatában megnevezett oktatók közreműködésével látja el. 
Amennyiben a megnevezett oktató előre nem látható okból nem látja el/nem 
tudja ellátni a képzési tevékenységet, a Képzőhely köteles a Megbízó felé ezt a 
tényt 5 munkanapon belül bejelenteni és az új oktató alkalmasságát az 
ajánlatkérésben foglaltak szerint igazolni.  Az új oktató a Megbízó jóváhagyása 
esetén kezdheti meg az oktatási tevékenységet. Felek megállapodnak abban, hogy 
az oktatók személyében bekövetkezett változás nem minősül a megállapodás 
módosításának. 

2.4. A képzésre jelentkezett személyek – jelen megállapodás megkötésekor ismert - 
számát a megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben a képzés 
megkezdéséig a Megbízó további személyek jelentkezéséről kap értesítést a 
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: NSZI) havi 
értesítései alapján, azt haladéktalanul jelzi a Képzőhely felé. A Képzőhely ezen 
személyek képzését is köteles jelen megállapodás alapján ellátni. Amennyiben 
bármilyen oknál fogva csökken a képzésben résztvevők létszáma – a 
Képzőhelynek ebben az esetben is el kell látnia a képzést, a 4.2. pontban szereplő 
egységár (képzési díj/fő) szerinti díj ellenében. 

2.5. A képzés 1 (egy) db csoportban a következő helyszínen történik: 
- elméleti oktatás: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
- terepgyakorlat helyszíne: Képzőhely által biztosított helyszín. 

2.6. A képzés és vizsga lebonyolításához szükséges, a jogszabályi előírásokban és az 
Oktatási programban foglaltaknak megfelelő feltételeket Felek az alábbi 
megosztásban biztosítják: 
- személyi feltételek - Képzőhely biztosítja; 
- csoportonként 1 db előadóterem (alapterülete minimum 1,5 m2/fő), WC 

helyiség, tanulóasztalok, előadótermenként 1 db előadói asztal, székek, 
internet hozzáférés – Megbízó biztosítja; 

- az Oktatási programban szereplő egyéb tárgyi feltételek, valamint a 
terepgyakorlat feltételeinek biztosítása a Képzőhely kötelezettsége. 

3. Teljesítési határidő

3.1. A Képzőhely a képzést 2021. évben megkezdi. 
A képzés megkezdésének tervezett időpontja 2021. december. 

3.2. Teljesítési határidő: legkésőbb 2022. május 31. napja, amely időpontig a vizsgákat 
is le kell bonyolítani a képzési helyszínen (csoportban). 

4. Képzési díj, fizetési feltételek
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4.1. A Képzőhely részére fizetendő képzési díj az egy főre vetített képzési díj és a 
képzésben résztvevő, vizsgára bocsátható személyek számának szorzata szerinti 
összeg.  

4.2. Felek a képzés teljes körű megvalósításáért járó egy főre vetített képzési díjat 
- 10-15 fős csoport esetén: 140.000,-Ft/fő  
- 16-20 fős csoport esetén: 130.000,-Ft/fő 
összegben állapítják meg. A képzés tárgyi adómentes. 

4.3. A képzési díj tartalmazza a Képzőhelynél a feladat ellátásával kapcsolatban 
felmerült valamennyi költséget és készkiadást, beleértve az elméleti és gyakorlati 
órák, a terepgyakorlat díját,  költségét, a vizsga lebonyolításával kapcsolatos 
költségeket (a vizsgabizottság tagjainak díját, reprezentációs költségeket, stb.) is. 
A Képzőhely további költség, díj felszámítására nem jogosult.   

4.4. Megbízó kiköti, hogy a Képzőhely további díjat, költséget, egyéb ellenszolgáltatást 
nem kérhet, nem fogadhat el a képzésben résztvevő személytől, az őt alkalmazó 
szervezettől.   

4.5. Megbízó a megállapodás alapján előleget nem biztosít. A Képzőhely teljesítési 
igazolás alapján, a záróvizsgák lebonyolítását követően 1 darab számla 
kiállítására jogosult. 

4.6. A képzési díj a teljesítési igazolás alapján, a Képzőhely  által benyújtott számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül átutalásra a Képzőhely részére. 

4.7. A Képzőhely a képzés lebonyolítását a képzésben résztvevő részére kiállított, a 
képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány, valamint a záróvizsgán készült 
jegyzőkönyv hiteles másolatának átadásával igazolja a Megbízó felé, mely alapján 
a teljesítési igazolás kiállításra kerül.  

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1. Megbízó köteles minden, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges tényt, adatot a 
Képzőhely részére megfelelő időben közölni. 

5.2. Megbízó jelen megállapodás aláírásával egyidőben átadja a Képzőhely részére a 
képzésre jelentkezett személyek - NSZI által rendelkezésre bocsátott – adatait, 
amely adatok kezeléséhez a jelentkezők a jelentkezési lap benyújtásakor 
hozzájárultak. 

5.3. Megbízó a polgármesterek útján értesíti az érintett helyi önkormányzatokat a 
jelen megállapodás alapján megtartásra kerülő képzésről. 

5.4. A Képzőhely vállalja a tanfolyam lebonyolítására szolgáló, használatában álló 
ingatlanegységre vonatkozó baleset- és tűzvédelmi oktatás megtartását, a 
Képzőhellyel felnőttképzési szerződést kötött képzésben résztvevők részére.  
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5.5. A Képzőhely biztosítja a képzésben résztvevők, illetve oktatók részére az 
oktatáshoz szükséges alábbiakban felsoroltakat: 

- az oktatók részére a képzési programot,  
- az oktatáshoz szükséges szakmai anyagot (alap- és segédanyagok, 

felszerelések). 

Az NSZI a képzéshez rendelkezésre bocsátotta a szakmai segédanyagot, amely a 
Szociális Ágazati Portálon elérhető. 

5.6. Képzőhely a 4.2. pont szerinti díjazás ellenében biztosítja és fizeti a 
vizsgáztatással felmerülő költségeket is. Amennyiben pótvizsga igény merül fel, 
azt a Képzőhely csak külön díjazás fejében szervezi meg. 

5.7. Felek rögzítik, hogy a Képzőhely jelen megállapodás aláírásával arra törekszik, 
hogy a képzés az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon teljesülhessen. 

5.8. A Képzőhely oktatói kötelesek: 
- a tanórákat legjobb tudásuk szerint megtartani, 
- a vizsgáztatási követelményeknek megfelelően a képzésben résztvevőket a 

tanfolyami vizsgákra felkészíteni, 
- a képzés időtartama alatt naprakészen vezetni a tanfolyami naplót, 
- a hallgatók hiányzásairól minden nap jelenléti ívet vezettetni, 
- betartani a megadott elméleti és gyakorlati ütemezést (a résztvevőket nem 

engedhetik el korábban). 

5.9. A Képzőhely vállalja a képzésben résztvevő személyekkel történő képzési 
szerződések megkötését a Rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti tartalommal. A 
képzési szerződésben rögzíteni kell, hogy a képzésben résztvevő személy, illetve az 
őt alkalmazó szervezet a megyei önkormányzat részére bruttó 160.000,-Ft/fő 
képzési térítési díjat fizet. A Rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a képzési 
szerződést a Képzőhely köteles 5 évig megőrizni. 

5.10. A Képzőhely kötelezettsége a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) 
történő adatszolgáltatások teljesítése. 

5.11. Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, 
mely a szerződésszerű teljesítést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. 

6. A Felek képviselete

6.1. Felek megállapodnak, hogy a megállapodás teljesítésével, illetőleg esetleges 
módosításával kapcsolatban Feleket az alábbi személyek képviselik: 

Megbízó részéről: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés Elnöke 
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Képzőhely részéről: Borgulya Zoltán, igazgató 

6.2. A jelen megállapodás szakmai jellegű kérdéseiben Feleket az alábbi személyek 
képviselik: 

Megbízó részéről: Dr. Csuprik Zita (telefon: +36 74/505-609, e-mail: 
csuprik.zita@tolnamegye.hu) 

Képzőhely részéről: Fődiné Nyeste Erika Mónika (telefon: +36 25/513-508, e-mail: 
okj@pok.hu) 

6.3. Felek kötelesek együttműködni a jelen megállapodásban foglaltak megvalósítása 
érdekében. 

6.4. Felek jelen megállapodás teljesítése során minden lényeges körülményről 
kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szakmai 
kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó bármely 
körülményről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges 
intézkedést az akadály elhárítása érdekében. Felek megállapodnak abban, hogy a 
fent megjelölt kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkezett 
változásokról a másik felet haladéktalanul, de legkésőbb a változás beálltát követő 
5 munkanapon belül értesítik. A kapcsolattartók személyében vagy adataiban 
bekövetkezett változás nem minősül a megállapodás módosításának. 

7. A megállapodás módosítása, megszűnése, megszüntetése

7.1. Jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható. Nem minősül a megállapodás 
módosításának az, ha bármelyik fél nem él a megállapodásban biztosított valamely 
jogával, vagy jogait a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú 
engedményekre a másik fél nem hivatkozhat. 

7.2. A megállapodás megszűnik, ha 
- a megállapodásban foglaltak mindkét fél által teljesítésre kerültek, 
- Megbízó a megállapodástól eláll, 
- bármelyik fél a megállapodást felmondja, 
- a teljesítés lehetetlenül, 
- bármelyik fél jogutód nélkül megszűnik. 

7.3. A Képzőhely szerződésszegése miatti megbízói elállás esetén a Megbízó a 
szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet a 
Képzőhelytől. 

7.4. Felek közös megegyezéssel megszüntethetik a megállapodást, amelyet bármelyik 
fél írásban vagy szóban kezdeményezhet, és amely kezdeményezésre a másik 
félnek 8 napon belül érdemben válaszolnia kell. Közös megegyezés csak 
elszámolással együtt lehetséges, melynek során figyelembe kell venni a már 
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teljesített feladatokat és kifizetéseket, valamint a bizonyíthatóan már elvállalt 
kötelezettségeket.  

7.5. Jelen megállapodást bármelyik fél felmondhatja írásban indokolás nélkül 30 napos 
határidővel. Ez esetben a Képzőhely köteles a Megbízó érdekeinek megfelelően a 
megállapodás megszűnéséig helytállni, Megbízó pedig a megállapodás megszűnése 
napjáig, a Képzőhely által teljesített szolgáltatásokat arányosan kifizetni. 

7.6. Felek jelen megállapodást azonnali hatállyal írásban, megfelelő indokolással is 
felmondhatják, amennyiben a másik fél valamely kötelezettségét súlyosan 
megszegi és felhívásra sem tesz eleget a kötelezettségének, vagy a 
kötelezettségszegés olyan mértékű, hogy az a Felek további együttműködését vagy 
a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi.  

Súlyos szerződésszegés különösen, ha 
- a Felek bármelyike megsérti titoktartási kötelezettségét, 
- bármelyik fél saját felróható magatartása következtében kötelezettségei 

teljesítésével ismételten késedelembe esik, 
- Megbízó ismételten megszegi adatszolgáltatási kötelezettségét, 
- bármelyik fél fizetésképtelenné válik,  
- a Képzőhely nem felel meg a 8.5. pontban foglalt feltételeknek. 

7.7. A Képzőhely vállalja, hogy a jelen megállapodás végrehajtásához kapcsolódóan 
vele munkajogviszonyban, megbízási jogviszonyban, illetve felnőttképzési 
jogviszonyban lévő személyeket tájékoztatják a magatartásukkal összefüggő 
rendkívüli felmondási okról, és a rendkívüli felmondáshoz kapcsolódó 
kárfelelősségükről. 

7.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megbízó jelen megállapodást 
anélkül mondja fel, hogy a Képzőhely súlyos szerződésszegést követett volna el, 
illetőleg a megállapodást a Képzőhely mondja fel, Megbízó köteles az addig 
felmerült teljesítéssel arányos díjat a Képzőhelynek megfizetni.  

8. Titoktartási kötelezettség, adatvédelem, átláthatóság

8.1. Felek kötelesek a teljesítés során birtokukba került, a Képzőhelyre, illetve a 
Megbízóra, azok üzleti tevékenységére (termékeire, szellemi termékeire, 
üzletpolitikájára, üzleti stratégiájára, vevőire stb.) vonatkozó információkat és 
adatokat üzleti titokként kezelni. Üzleti titokként kell kezelni a teljesítés 
megkezdését megelőzően a Képzőhely és Megbízó birtokába került hasonló 
információkat is.  

8.2. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglaltak végrehajtása során 
tudomásukra jutott minden üzleti titoknak, banktitoknak, vagy 
értékpapírtitoknak minősülő adatot időbeli korlátozás nélkül kötelesek 
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megőrizni, e kötelezettség megszegéséért büntető-, és polgári jogi felelősséggel 
tartoznak. 

8.3. Felek kijelentik, hogy az egymás részéről rendelkezésre bocsátott adatokat és 
információkat kizárólag a megállapodásban rögzített feladataik ellátásához 
használják fel. A titoktartási kötelezettség a Felek alkalmazottaira, és a 
teljesítésbe bevont egyéb személyekre is kiterjed. 

8.4. Felek kötelesek betartani a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletét, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit. 

8.5. Képzőhely a jelen megállapodás 4. számú mellékletét képező átláthatósági 
nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek 
minősül. Képzőhely kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti 
minőségében bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja 
Megbízót. Képzőhely tudomásul veszi, hogy amennyiben nem minősül átlátható 
szervezetnek, Megbízó jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani, 
attól elállni - és egyéb felmerült kárának megtérítését követelni - Képzőhely 
kártalanítása nélkül. 

9. Záró rendelkezések

9.1.  Minden, a jelen megállapodás keretében a Felek által egymásnak küldött 
értesítésnek írott formában kell történnie. Felek írott formának fogadják el az 
egymás közt történt elektronikus levélváltást is. 

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő jogvitákat elsősorban 
tárgyalás útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén Felek kikötik a 
Megbízó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 

9.3. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben különösen az alábbi 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak: 
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
- Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és 

vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX.18.) ESzCsM rendelet (Rendelet), 
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), 
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 
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- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet (Ávr.). 

9.4.  Jelen megállapodás …. (…..) oldalból áll és 4 (négy) darab eredeti, egymással 
teljesen egyező példányban készült, melyből 3 (három) példány a Megbízót és 1 
(egy) példány a Képzőhelyet illet.  

9.5.  Felek rögzítik, hogy az Ávr. 50. § (1) bekezdés d) pont alapján jelen 
megállapodásnak a Felek részéről tartalmaznia kell a pénzügyi ellenjegyzés 
tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását. 

9.6.  A Rendelet 2. § (4) bekezdése alapján jelen megállapodás érvényességéhez a 
szociális ágazat irányítását végző minisztérium jóváhagyása szükséges. 

9.7. Jelen megállapodás mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. 
Amennyiben a megállapodást a Felek különböző időpontokban írják alá, a 
hatálybalépés időpontja a későbbi aláírás időpontja. 

Jelen megállapodást átolvastuk, tartalmát megértettük és azt, mint akaratunkkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírjuk. 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Oktatási Program
2. számú melléklet: Alkalmassági nyilatkozat
3. számú melléklet: Képzésre jelentkezett személyek száma
4. számú melléklet: Képzőhely átláthatósági nyilatkozata

Szekszárd, 2021. december … Szekszárd, 2021. december … 

............................................................. 
Tolna Megyei Önkormányzat 

képv.: Fehérvári Tamás 
a Közgyűlés elnöke 

Megbízó 

.............................................................................. 
Pannon Oktatási Központ Gimnázium 

képv.: Borgulya Zoltán 
igazgató 

Megbízott/Képzőhely 

Szekszárd, 2021. december … 
Pénzügyi ellenjegyző: 

……………………….………………………. 
Tóthné Lelkes Erika 

pénzügyi ellenjegyző 
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3. számú melléklet

Képzésre jelentkezett személyek száma 

A falu- és tanyagondnoki képzésre jelentkezők száma Tolna megyéből: 19 fő 
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4. számú melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

Alulírott Borgulya Zoltán, mint a Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, 
Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskola (cég képviselőjének és a cég neve) 2400 
Dunaújváros, Pannon kert 1. (a cég székhelye) 200290 (OM azonosító) 18389997-21-07 
(adószám) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható 
szervezetnek minősül, mivel olyan belföldi jogi személyiséggel rendelkező nonprofit 
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

1. vezető tisztségviselői megismerhetők:

Vezető tisztségviselő 
neve 

Születési helye, ideje Édesanyja neve 

1. 
2. 

2. a nonprofit szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

3. a nonprofit szervezet székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van,

amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye

van.

Tudomásul veszem, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat - az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem 
köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet 
kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, 
amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 
továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.  

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a 
szervezetemmel kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ban 
meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a Tolna Megyei 
Önkormányzat kezelje. 
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Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Tolna 
Megyei Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a 
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Tolna Megyei Önkormányzat az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 
50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem 
került sor - a szerződéstől eláll. 
 
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a 
szervezet képviseletére és cégjegyzésére. 
 
Szekszárd, 2021. december ….. 
 
 
 

…………………………………………… 
 cégszerű aláírás 
 
 
 


