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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Ifjúsági és Sport, a Gazdasági és 
Mezőgazdasági, a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.  
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. szerint 
a megyei önkormányzatok - 2009. január 01-től a megyei jogú városok - kötelező 
feladata, hogy biztosítsák a súlyos pszichés tüneteket mutató, a súlyos disszociális 
tüneteket mutató, és a pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek részére a speciális 
szakellátást. A gondozott gyermekek elhelyezéséről a problématípusok szerint 
elkülönítetten kell gondoskodni. 
 
Az elmúlt években Baranya, Somogy és Tolna megye gyermekvédelmi ágazatért 
felelős tisztségviselői és szakemberei együttműködést kezdeményeztek a 
gyermekvédelmi szakellátás feltételeinek közös megteremtésére. 
A megyei létszámigényeket valamint az ellátás magas költségeit figyelembe véve 
megállapítható, hogy a speciális ellátás biztosítása leggazdaságosabb több megye 
regionális szinten történő összefogásával. Országosan is példaértékű 
kezdeményezésként a Dél-Dunántúli Önkormányzatok Regionális Társulása – saját 
forrásait és pályázati támogatásokat is igénybe véve - 2006. márciusi ülésén döntött 
a speciális gyermekvédelmi szakellátás közös biztosításáról.  
 
Szedresen a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány által működtetett speciális 
gyermekotthon 2005-től 16 férőhelyen, két csoportban biztosítja a pszichoaktív 
szereket fogyasztó gyermekek ellátását a megyei önkormányzatok részére. Az 
érintettek a szolgáltatást ellátási szerződés alapján veszik igénybe. Az ellátás 
igénybevétele 2006. évben a Társuláson keresztül, egységesen történt, közösen 
kötött támogatási szerződés szerint, mely szerződés azonban nem nyújtott teljes 
garanciát a gyermekotthon működésére. A Társulás 2007-ben egy évre új szerződést 
kötött az alapítvánnyal, amelynek eredményeként zökkenőmentesen működhetett a 
gyermekotthon. Ennek a gyakorlatnak a folytatása szükséges ahhoz, hogy a szedresi 
speciális gyermekotthonban az ellátottak részére továbbra is biztosított legyen a 
törvény által előírt szakellátás. A Társulás és az Alapítvány által kötendő ellátási 
szerződés tervezetét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Döntés született a másik két ellátás biztosításának feltételeként új speciális 
gyermekotthonok megépítéséről Szigetváron és Kaposváron.  
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A súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek gondozására Szigetváron 
kétcsoportos, 16 férőhelyes speciális gyermekotthon valósul meg 2008-ban. A 
beruházás költsége 77,8 millió forint, mely összeg a Társulás saját forrásainak 
felhasználásából, az önkormányzatok hozzájárulásából illetve 20 millió forint összegű 
minisztériumi pályázati támogatásból jött létre. A szigetvári intézmény zöldmezős 
beruházással a kórház mellett épült fel, amely biztosítani tudja a szükséges 
egészségügyi, szakmai hátteret. Az építéshez szükséges területet a szigetvári 
önkormányzat térítésmentesen adta át a fenti célra. A szigetvári gyermekotthonnak a 
kiviteli szerződés értelmében 2008. március 31-ig használatbavételi engedéllyel, 
2008. június 30-ig működési engedéllyel kell rendelkeznie.   
A súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek részére a speciális gyermekotthon 
kialakítását Somogy megye vállalta. A két csoportos 16 férőhelyes intézmény 
zöldmezős beruházással készülne, az érvényes építési engedély már rendelkezésre 
áll. 
 
Amennyiben a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítandó speciális ellátás 
intézményei a fentiek szerint megvalósulnak és működésük biztosított, úgy kötelező, 
jelenleg a törvényi előírásoknak még sehol meg nem felelő, megyei és megyei jogú 
városi önkormányzati feladatot látna el hazánkban példaértékű módon a Társulás a 
Dél-Dunántúlon. 
 
A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Tanácsa 2008. februári ülésén 
döntött a speciális gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szigetvári gyermekotthon 
alapításának kérdéseiről. A 2/2008. (02. 14.) sz. határozata szerint a Társulási 
Tanács 2008. július 1. napjától a Szigetvár, Szent-István ltl. 7/2.sz. alatt súlyos 
pszichés problémákkal küzdő gyermekek ellátását végző 16 fős speciális 
gyermekotthont működtet, melynek  alapítója, fenntartója a Dél-Dunántúli 
Önkormányzati Regionális Társulás, a felügyeleti szerve a Baranya Megyei 
Önkormányzat lesz. 
 
A 3/2008. (02. 14.) sz. határozata szerint a Baranya Megyei Önkormányzat 10 főre 
12.679 ezer forint, Pécs Megyei Jogú Város 4 főre 10.950 ezer forint, Somogy 
Megyei Önkormányzat   6 főre 11.526 ezer forint, Tolna Megyei Önkormányzat 4 főre 
10.950 ezer forint hozzájárulást fizet a Társulás számlájára. Ebből az összegből a 
Társulás finanszírozza a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális 
gyermekotthonát, valamint 2008. július 1-jétől a szigetvári speciális gyermekotthont 
is. Az erről szóló szerződés tervezetét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A megyénket 
terhelő hozzájárulás költsége jelenleg nem szerepel a megyei költségvetési 
rendeletben, ezért ezt az összeget a rendelet módosításakor figyelembe kell venni. 
 
Megyénk 2005. május 1-jétől ellátási szerződést kötött a Bezerédj-Kastélyterápia 
alapítvánnyal a pszichoaktív szerrel küzdő fiúk ellátására. A fentiek értelmében 
ennek a szerződésnek a hatályát fel kell függeszteni arra az időszakra, amíg a 
Társulás és az Alapítvány által kötött ellátási szerződés él. Az ellátási szerződés 
módosításának tervezetét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot szíveskedjék jóváhagyni. 
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Határozati javaslat: 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés …/2008. (IV. 25.) 
közgyűlési határozata megállapodás 
elfogadásáról a Dél-Dunántúli Önkormányzati 
Regionális Társulási Tanáccsal a 
gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a 
Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött 
ellátási szerződés módosításáról 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

támogatja, hogy kötelező önkormányzati 
feladatai közül a speciális gyermekotthoni 
ellátást a Dél-Dunántúli Önkormányzati 
Regionális Társulási Tanácson keresztül oldja 
meg. 

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Dél-
Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási 
Tanács az 1. sz. melléklet szerint ellátási 
szerződést kössön a Dél-Dunántúli Régióban 
pszichoaktív szerekkel küzdő speciális 
szükségletű gyermekek gyermekotthoni 
ellátására a Bezerédj-Kastélyterápia 
Alapítvánnyal. 

3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a szigetvári 
speciális gyermekotthon alapítója és 
fenntartója a Dél-Dunántúli Önkormányzati 
Regionális Társulás, felügyeleti szerve a 
Baranya Megyei Önkormányzat legyen.  

4. A Közgyűlés a 2. sz. melléklet szerinti 
szerződéstervezetet jóváhagyja, és felkéri 
elnökét a szerződés aláírására. 

5. A Közgyűlés a szerződésben vállalt 2008. évi 
10.950 ezer Ft kötelezettség teljesítését az 
általános tartalék terhére biztosítja. 

6. A Közgyűlés a 3. sz. melléklet szerinti 
szerződés-tervezetet jóváhagyja, és 
felhatalmazza elnökét a szerződésmódosítás 
aláírására. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2008. március 18. 

 
 
 

Dr. Puskás Imre 
a Közgyűlés elnöke 



1. sz. melléklet 

Támogatási szerződés 
 

 
A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., 
(továbbiakban Társulás) képviselője Dr. Hargitai János a Társulási Tanács elnöke, 
 
valamint a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány 7621 Pécs, Király u. 58.  (továbbiakban 
Alapítvány)  képviselője Sándor Zoltán, a kuratórium elnöke 
 
a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó  pszichoaktív szerekkel és súlyos magatartás 
zavarral küzdő dél-dunántúli gyermekek speciális gyermekotthoni ellátásának támogatására 
vonatkozólag a következőkben állapodik meg: 
 
1. A Társulás támogatást nyújt 2008. évben az Alapítványnak a kötelező önkormányzati 

feladatot jelentő speciális gyermekotthoni ellátás biztosítására pszichoaktív szerekkel élő 
és súlyos magatartási zavarokkal küzdő összesen 16 fiúgyermek részére Baranya, 
Somogy, Tolna Megyei Önkormányzatok és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
(továbbiakban: önkormányzatok) illetékességi területéről. 

 
2. A Társulás által az Alapítványnak nyújtott támogatás a normatív állami hozzájárulással 

nem fedezhető kiadások fedezetét biztosítja az alábbiak szerint: 
 
a.) a gyermeklétszámtól független fix költségek fedezetére 23.800.000, azaz  
     huszonhárommillió-nyolcszázezer forintot,  
b.) a gyermeklétszámtól függő változó kiadások fedezetére gyermekenként és havonta 

24.000, azaz huszonnégyezer forintot. 
 
A támogatás éves szinten nem haladhatja meg a 28.000.000, azaz huszonnyolcmillió 
forintot.  

 
3. A Társulás a jelen megállapodásban meghatározott támogatást az Alapítvány Szigetvári 

Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-11130170 számú számlájára utalja az alábbiak 
szerint: 

 
a.) A szerződés 2.a.) pont szerinti  támogatást a Társulás havi – 11 hónapon keresztül 

1.983.000, azaz egymillió-kilencszáznyolcvanháromezer, az  utolsó hónapban 
2.187.000, azaz kétmillió-száznyolcvanhétezer forintos – részletekben utalja az 
Alapítvány számlájára a tárgyhót megelőző hó utolsó napjáig.  

 
b.) A szerződés 2.b.) pont szerinti támogatás a gondozási napok alapján számított 

átlaglétszám alapján utalja a Társulás a tárgyhót követő hó 15. napjáig. 
 
c.) Az önkormányzatok és az Alapítvány közötti ellátási szerződések keretében  az 

önkormányzatok által 2008. január 1-től szóló időszakra, Alapítványnak  történt 
támogatás átutalás jelen szerződés 2. pontjában meghatározott támogatási összeget 
csökkenti. 

 
4. A gyermek elhelyezése a hatályos jogszabályok szerint az illetékes gyermekvédelmi 

szakértői bizottság szakvéleménye, az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
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javaslata alapján, az illetékes gyámhivatal határozatával történik. Az elhelyezési 
értekezleten az Alapítvány gyermekotthonának vezetője, illetve megbízottja is részt vesz. 

 
5. Az Alapítvány vállalja, hogy a jogszabályokban, egyéb szerződésekben előírtakon túl  

a.) havonta, a hó 8. napjáig jelenti e-mailen a Társulásnak a gondozási napokat 
önkormányzatonkénti bontásban; 

 b.) jelenti a Társulásnak a 60 napon belül bármely okból felszabaduló férőhelyek számát, 
az intézményből tartósan, igazolatlanul távollevők számát az érintett önkormányzat 
feltüntetésével (tartósnak minősül a 6 hónapon belül harminc napot meghaladóan 
engedély nélküli távollét); 

 c.) 2008. október 31-ig előzetes beszámolót küld a költségek I-III. negyedévben való 
alakulásáról – legalább személyi jellegű költségek, járulékok, dologi költségek 
bontásban – valamint a szakmai munkáról; 

 d.) a részére átutalt pénzeszközről készített elszámoláshoz szükséges adatokat, 
dokumentumokat, nyilvántartásokat a Társulás által ellenőrzéssel megbízott 
személy(ek) rendelkezésére bocsátja, a helyszíni ellenőrzést lehetővé teszi. 
 

6. A Társulás vállalja, hogy 
 a.) mindent megtesz a rendelkezésre álló férőhelyek minél teljesebb kihasználása 

érdekében,  
       b.) tájékoztatja a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságokat a megállapodásról; 
       c.) folyamatos tájékoztatást ad a gyermekotthonoknak is az igénybe vehető férőhelyekről; 
       d.) 2008. november 30-ig döntést hoz a következő évi támogatásról, és előkészíti az új 

támogatási szerződést. 
 
7. Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült. 
 
8. Jelen támogatási szerződés a szerződés aláírása napján lép hatályba.   

 
 
A támogatási szerződést felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.  
 
Pécs, 2008. február 21.   
 
 
 
……………………………………………               …………………………………………… 
Dr. Hargitai János, a Társulási Tanács elnöke               Sándor Zoltán, a kuratórium elnöke 
         Dél-Dunántúli Önkormányzati                                   Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány 
                 Regionális Társulás   

 
 
 
 
 
 



2. sz. melléklet 

Támogatási szerződés 
 

 
A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., 
(továbbiakban Társulás) képviselője Dr. Hargitai János, a Társulási Tanács elnöke, 
valamint 
a Tolna Megyei Önkormányzat 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. (továbbiakban 
Önkormányzat), képviselője Dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke 
 
a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó  speciális gyermekotthoni ellátást igénylő 
gyermekek ellátásának támogatására vonatkozólag a következőkben állapodik meg: 
 

1. Az Önkormányzat támogatást nyújt 2008. évben a Társulásnak a kötelező 
önkormányzati feladatot jelentő speciális gyermekotthoni ellátására, mely magába 
foglalja a közösen fenntartott szigetvári speciális gyermekotthonban  és a Bezerédj-
Kastélyterápia Alapítvány által fenntartott speciális gyermekotthonban ellátottak 
ellátási költségeinek támogatását.  

 
2. A Társulás vállalja, hogy részben a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány szedresi, 

másrészt a 2008. július 1-től működését megkezdő saját szigetvári gyermekotthonában 
az Önkormányzat illetékességi területéről 4 fő részére biztosítja az ellátást. 

 
3. A Társulásnak nyújtott támogatás a normatív állami hozzájárulással nem fedezhető 

kiadások fedezetét biztosítja a következők szerint: 
 

a.) a gyermeklétszámtól független fix költségek fedezetére 9.797.000, azaz 
kilencmillió-hétszázkilencvenhétezer forintot,  

      b.) a gyermeklétszámtól függő változó kiadások fedezetére gyermekenként és havonta 
24.000, azaz huszonnégyezer forintot. 

 
4. A támogatás éves szinten nem haladhatja meg a 10.950.000, azaz tízmillió-

kilencszázötvenezer forintot.  
 
5. A szerződő felek az 1. pontban foglaltaknak megfelelő, mindösszesen négy férőhely 

működési költségeinek támogatására szóló szerződést 2008. május 1. napjától 2008. 
december 31. napjáig, határozott időtartamra – 8 hónapra - kötik meg. 

 
6. Az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott támogatást havi – 7 hónapon 

keresztül 1.368.0000, azaz egymillió-háromszázhatvannyolcezer, az  utolsó hónapban 
1.374.000, azaz egymillió-háromszázhetvennégyezer forintos – részletekben utalja  a 
Társulás OTP Banknál vezetett 11731001-15587457 számú számlájára a tárgyhót 
megelőző hó 25. napjáig. 

 A Társulás a gondozási napok szerinti átlagos éves létszám alapján – 3.b. pont – 
számított esetlegesen Önkormányzatnak visszajáró többlettámogatást 2009. január 25-
ig utalja vissza az Önkormányzatnak. 
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7. A gyermek elhelyezése a hatályos jogszabályok szerint az illetékes gyermekvédelmi 

szakértői bizottság szakvéleménye, az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
javaslata alapján, az illetékes gyámhivatal határozatával történik. Az elhelyezési 
értekezleten az Alapítvány gyermekotthonának vezetője, illetve megbízottja is részt 
vesz. 
 

8. Az Önkormányzat vállalja, hogy  
• az elhelyező bizottságokat, a gyermekotthonok, lakásotthonok figyelmét felhívja 

az elhelyezési lehetőségre,  
• igény és üres férőhely esetén a jelen megállapodással rögzített ellátást veszik 

igénybe,  
• a speciális ellátásra vonatkozó elhelyezési döntésről név feltüntetése nélkül írásban 

tájékoztatja a Társulást (az eljárás indításának, a döntésnek a dátuma, milyen 
típusú speciális ellátásra vonatkozik a döntés);  

• az intézményből tartósan, igazolatlanul távollevő gondozott gondozási helyének 
megváltoztatásáról a Társulás jelzésének kézhezvételét követő 30 napon belül 
gondoskodik;  

• a fizetési kötelezettségeiknek jelen megállapodás 3. és 4. pontjaiban rögzítettek 
szerinti összegben, határidőben és módon eleget tesz.  

 
9. A Társulás vállalja, hogy 

• a rendelkezésre álló férőhelyek minél teljesebb kihasználása érdekében, 
amennyiben az Önkormányzat a számára biztosított (felszabaduló) férőhelyet 30 
napon belül nem tölti be, az igényeknek megfelelően a férőhelyet más 
önkormányzatoknak ajánlja fel a régióban; 

• folyamatos tájékoztatást ad a gyermekotthonoknak az igénybe vehető 
férőhelyekről; 

• 2008. november 30-ig tájékoztatót készít az Önkormányzat részére a támogatási 
szerződés teljesítéséről, és előkészíti a következő évi szerződést. 

 
10. Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült. 

 
11. Jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba.   

 
Szerződést felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.  
 
Pécs, 2008. …….……. ..…   
 
 
 
……………………………………………               …………………………………………… 

Dr. Hargitai János          Dr. Puskás Imre 
a Dél-Dunántúli Önkormányzati       a Tolna Megyei Önkormányzat  
Regionális Társulási Tanács elnöke     Közgyűlésének elnöke 



3. sz. melléklet 

 
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
 
 
Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 
Szekszárd, Szent István tér 11-13., törzsszáma: 414005, képviseli dr. Puskás Imre, a 
Közgyűlés elnöke), továbbiakban Önkormányzat, 
 
másrészről a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány (székhelye: 7626 Pécs, Király u. 
58. I./9., képviseli Sándor Zoltán, kuratóriumi elnök), továbbiakban Szolgáltatást 
végző Alapítvány között 
 
az alulírott helyen és napon a közöttük 2005. április 27-én, személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalása tárgyában létrejött és 
2006. február 28-án, 2006. május 26-án valamint 2007. május 10-én  módosított 
ellátási szerződés (továbbiakban Szerződés) módosítására az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. A Szerződés az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 
„2008. január 1. napjától 2008. december 31. napjáig tartó átmeneti időszakban a 
Szolgáltatást végző Alapítvány által biztosított 2 férőhely finanszírozását a Dél-
Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács és a Bezerédj-Kastélyterápia 
Alapítvány között létrejött megállapodás alapján az abban rögzített feltételek mellett 
a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács vállalja át, erre az 
időszakra jelen szerződésben rögzítettek nem érvényesek.” 
 
2. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan képezi. 
 
A szerződő felek a szerződésmódosítást – mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
– az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták, és annak rendelkezéseit 
magukra nézve kötelezőnek tekintik. 
 
Szekszárd, 2008. április …. 
 
 
…………………………………          ………………………………….. 

  Dr. Puskás Imre      Sándor Zoltán  
   a Tolna Megyei Közgyűlés       a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány 

elnöke          Kuratóriumának elnöke 
 
 
Ellenjegyezi: 
 
 
………………………………… 
    Dr. Bartos Georgina 
        megyei főjegyző 
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