
 
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  

KÖZGYŰLÉSE 
 

 
 
 
Szám: 2-7/2008. 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
 
 
KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i nyílt 

üléséről.  
 
 
AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1. 
 
 
AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra 
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: 
Bakó Béla, Bordács József, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, dr. 
Hadházy Árpád, dr. Harangozó Tamás, Horváth István, Horváth Zsolt, Kalányos János, 
Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Kollár László, Kovács 
István, Kristóf Károly, Néber Tibor, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, Pogátsa Alajos, dr. 
Puskás Imre, dr. Radochay Imre, dr. Say István, Schranz Istvánné, dr. Sümegi Zoltán, 
Szebényi Géza, dr. Széchenyi Attila, Széles András, Takács Zoltán, Tar Csaba, Várkonyi 
Zoltán, dr. Vöröss Endréné 
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: 
Molnár József, Právics József, Szabó Loránd, Tóth Gyula 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: 
Csike György, Frankné dr. Kovács Szilvia, Kalocsa Jenő, Koltai Tamás 
 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 30 fő. 
 

 
Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula megyei 
aljegyző.   
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A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK:  
Fülöpné Szűcs Mária, a Pedagógusok Szakszervezetének Elnöke, valamint Mácsai Antal 
mk. pv. ezredes képviseletében Farkas László pv. alezredes. 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: 
Dr. Soczó László, Megyei Rendőrfőkapitány; Dr. Bencze József, Országos 
Rendőrfőkapitány; Széles János, a TMPSZSZ Elnöke; Dr. Méri Sándor, könyvvizsgáló; 
Huszár Tibor, a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. Ügyvezetője; Antus Antal, GAMESZ 
Vezetője; Bay Attila, a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ügyvezetője; Dr. Németh Csaba, Orvos Igazgató; Gulyás Katalin, a Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezetének Igazgatója, valamint Dr. Dobos Gyula, a Tolna Megyei 
Levéltár Igazgatója.  
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:  
A Tolnai Népújság, a Tolnatáj TV, a Bonyhád Városi TV, a Pixel TV, valamint a Megyei 
Napló munkatársai.  
 
dr. Puskás Imre: 
Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz 
meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, továbbá a sajtó képviselőit. Nagy tisztelettel 
köszöntöm dr. Bencze József országos rendőrfőkapitány Urat, és dr. Soczó László megyei 
rendőrfőkapitány Urat.  
 
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem Képviselőtársaimat, 
jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni.  
 
Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 30 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
 
A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban a következő 
módosító javaslatom van:  
Javaslom egy új napirendi pont felvételét, 17. sorszámmal, nevezetesen: „Javaslat a Dél-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat 
maradványainak lemondására”. Az előterjesztést Képviselőtársaim a KIR-en keresztül, 
valamint helyszíni kiosztáskén is megkapták. A módosító javaslatomnak megfelelően – 
értelemszerűen – a zárt ülés 18. napirendi pontként kerül megtárgyalásra.  
 
(Dr. Radochay Imre Képviselő Úr megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 
31 fő.) 
 
Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére javaslata? 
Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni az általam 
ismertetett módosítással egységes szerkezetben a napirendi pontok elfogadásáról! Kérem, 
szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom.  
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NAPIREND 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
2. Beszámoló Tolna megye 2007. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről 

Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány 
 
3. Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2007. évi 

tevékenységéről 
Előadó: Széles János, a Szövetség elnöke 

 
4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 

2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
5. Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 

29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 

 
6. Javaslat az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon alapító okiratának módosítására 

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
7. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete 

alapító okiratának módosítására, a konyha működtetésének, a munkahelyi 
vendéglátási feladat ellátásának átadására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
8. Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében bentlakásos 

intézmények korszerűsítését célzó pályázatok benyújtására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
9. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházának 

rendelőintézetében kialakítandó gyógyszertárra vonatkozó bérleti szerződés 
támogatására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
10. Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna 

Megyei Szervezetével 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
11. Javaslat a Europe Direct – Tolna Megyei Európai Információs Pont további működését 

biztosító pályázat benyújtására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
12. Javaslat az Oktatási Minisztérium által létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
13. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
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14. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
15. Javaslat alapítványi támogatásokra 

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
16. Beszámoló a Tolna Megyei Levéltár tevékenységéről 

Előadó: dr. Dobos Gyula, igazgató 
 
17. Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások 

előirányzat maradványainak lemondására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 

Zárt ülés: 
 
18. Javaslat a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriumi tagjának 

megbízására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
 
A napirendi pontok tárgyalása következik. 
 
 
1. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdések következnek. Megadom a szót 
Horváth Zsolt Képviselő Úrnak.  
 
Horváth Zsolt: 
Tisztelt Elnök Úr! Két kérdésem lenne az előterjesztéssel kapcsolatban.  
1. A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat Irányító Tárca Nélküli Minisztertől megérkezett 

a válaszlevél a felterjesztéssel kapcsolatban, melyben szakmai kérdésekre hivatkozik a 
Miniszter. A levél tartalmazza, hogy az NBH szakemberei felveszik a kapcsolatot a 
Közgyűlés elnökével. Megtörtént-e már ez a megkeresés? 

2. Továbbá a levélben olvashatunk egy megállapodás esetleges megkötéséről is. Tett-e 
már lépéseket Elnök Úr felé az NBH a megállapodás-tervezet elkészítésére 
vonatkozólag? 

 
dr. Puskás Imre: 
A Nemzetbiztonsági Hivatal Tolna Megyei Kirendeltségének képviselője felkeresett, és 
tájékoztatott arról, hogy egyfajta együttműködést kívánnak kezdeményezni a Tolna Megyei 
Önkormányzattal. Az NBH képviselőjét arról tájékoztattam, hogy az együttműködésre akkor 
van lehetőség, ha ennek a feltételeit ők írásban kezdeményezik. Ha ez megtörténik, akkor a 
kérdést a Közgyűlés egy napirendi pont keretében tárgyalni fogja.   
Amennyiben további kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási 
szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom.  
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Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az 
előterjesztésben kettő határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön fogunk szavazni.  
 
Először az I. határozati javaslatról szavazunk, amely a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról szól. Kérem, most szavazzanak! 
 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 92/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 28/2008. (IV. 25.), 
29/2008. (IV. 25.), 31/208. (IV. 25.), 44/2008. (IV. 25.), 45/2008. (VI. 
6.), 46/2008. (VI. 6.), 47/2008. (VI. 6.), 48/2008. (VI. 6.), 50/2008. (VI. 
6.), 51/2008. (VI. 6.), 52/2008. (VI. 6.), 53/2008. (VI. 6.), 54/2008. (VI. 
6.), 58/2008. (VI. 27.), 59/2008. (VI. 27.), 60/2008. (VI. 27.), 61/2008. 
(VI. 27.), 62/2008. (VI. 27.), 64/2008. (VI. 27.), 65/2008. (VI. 27.), 
66/2008. (VI. 27.), 67/2008. (VI. 27.), 68/2008. (VI. 27.), 69/2008. (VI. 
27.), 70/2008. (VI. 27.), 71/2008. (VI. 27.), 72/2008. (VI. 27.), 73/2008. 
(VI. 27.), 74/2008. (VI. 27.), 75/2008. (VI. 27.), 76/2008. (VI. 27.), 
77/2008. (VI. 27.), 78/2008. (VI. 27.), 79/2008. (VI. 27.), 80/2008. (VI. 
27.), 81/2008. (VI. 27.), 82/2008. (VI. 27.), 83/2008. (VI. 27.), 84/2008. 
(VI. 27.), 85/2008. (VI. 27.), 86/2008. (VI. 27.), 87/2008. (VI. 27.), 
88/2008. (VI. 27.), 89/2008. (VI. 27.), 90/2008. (VI. 27.), 91/2008. (VI. 
27.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta.  

 
 
Most a II. határozati javaslatról kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 93/2008. (IX. 18.) 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 2. számú mellékletében foglalt tartalommal – 
tudomásul veszi. 

 
(A határozati javaslatban szereplő 2. számú melléklet a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékletét képezi.) 
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2. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló Tolna megye 2007. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről 
Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál dr. Bencze József Országos Rendőrfőkapitány 
Urat, dr. Soczó László Megyei Rendőrfőkapitány Urat, továbbá a jelen lévő városi 
rendőrkapitány Urakat is.  
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, álláspontjuk 
ismertetését kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a beszámoló elfogadását 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja. Egyben a Bizottság elismerését fejezte ki a rendőrség magas színvonalú 
munkájáért.  
 
dr. Puskás Imre: 
Megkérdezem Rendőrfőkapitány Urat, kívánja-e szóban kiegészíteni az anyagot? 
 
dr. Soczó László: 
Tisztelt Altábornagy Úr, Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt év rendőri munkáját 
kiegyensúlyozottság, szélsőségektől való mentesség, az eredményesség, és a tisztességes 
helytállás jellemezte. Ezeket az eredményeket 4 alapelvnek köszönhetjük: 
1. Az önkormányzatokkal való szoros együttműködés.  
2. A lakosság igényeinek való megfelelés. Itt kiemelném az ügyintézés és a reagálókészség 

folyamatos javítását, valamint a rendőri magatartást. 
3. A rendkívül célirányos és agresszív bűnüldözés.  
4. A folyamatos fiatalítás.  
Az idei évet a korábbi évekhez hasonló eredményesség jellemezte. Számos fiatal vezető 
került kinevezésre, valamennyi vezető hozta a hozzá fűzött reményeket. A körzeti 
megbízotti szolgálatot továbbfejlesztettük, a kistérségekben csoportok alakultak. A 
közlekedés területén Tolna megyében jelentős mértékű javulás következett be. Szeretném 
megköszönni az önkormányzatok erkölcsi és anyagi támogatását.  
Az anyagi, pénzügyi és technikai helyzet jellemzése: a felszerelésünk elegendő a jó 
színvonalú, eredményes rendőri munkához. A legfőbb probléma a létszámhoz kapcsolódik, 
ami két részből tevődik össze: a fiatal, rutintalan állományból és a létszámhiányból. A 
közterületi szolgálatból jelentős állománycsoport hiányzik, alapvetően az utcákról a járőri 
szolgálat tekintetében. Ezen jobb szolgálatszervezéssel, átcsoportosításokkal igyekszünk 
segíteni.  
Örömmel mondhatom el, hogy az ORFK nyáron 37 fővel megemelte a létszámunkat. Ez 
csökkentett az előbb ismertetett problémánkon. Úgy vélem, hogy a létszámhiány jövő év 
elejére megoldódik.  
Köszönöm a Tolna Megyei Önkormányzat és valamennyi önkormányzat támogatását. 
Kérem, hogy a rendőri állományt a lakosság érdekében a jövőben is támogassák! 
Köszönöm szépen! 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm! Tekintettel arra, hogy Országos Rendőrfőkapitány Úr jelezte, hogy a napirend 
keretében szeretne hozzászólni, megadom a lehetőséget.  
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dr. Bencze József: 
Tisztelt Elnök Úr, Dandártábornok Úr, Tisztelt Közgyűlés! Megtiszteltetés, hogy meghívást 
kaptam ezen napirendi pont tárgyalására. Az elmúlt év jelentős volt a magyar rendőrség 
történetében. Mindenki előtt ismert, hogy végre kellett hajtanunk a Schengeni csatlakozást, 
az integrációt a határőrséggel. A Tolna megyei kapitányok személyében változás 
következett be. A megye jó eredményeket produkált, ami azt jelenti, hogy indokolt volt a 
személyi csere.  
Szeretném megköszönni a Tolna Megyei Önkormányzat korábbi időszakban nyújtott 
támogatását a rendőrség irányába, továbbá a városi, települési polgármesterek 
együttműködését és támogatását. Tolna megyében mintegy 1.900 polgárőr tevékenykedik, 
az ő szerepük is rendkívül fontos.  
Tolna megyében elsősorban okirat jellegű jogsértések történtek, amelynek felderítésében a 
rendőrség sikeres és eredményes volt. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság minden 
mutatójában javulást tanúsított. 
A rendőrség meghirdette a „biztonság, bizalom, becsület” programját, amit a megyei és 
városi kapitányságok folyamatosan hajtanak végre. Biztonság: a programmal azt 
szeretnénk üzenni Magyarország és Tolna megye lakosságának is, hogy a magyar 
rendőrség képes biztonságot szolgáltatni a bűncselekmények megelőzésében, 
felderítésében, a közlekedési helyzet kezelésében. Biztonságot szeretnénk garantálni 
azoknak a kollegáinknak is, akik tisztességgel és becsülettel, lelkiismeretesen dolgoznak.   
Bizalom: mindenki tisztában van vele, hogy a rendőrség nem is olyan régen komoly bizalmi 
és önbizalmi válságban volt. Ennek okait elemeztük. A lakosság bizalma nélkül ez a testület 
képtelen hosszú távon, tartósan produkálni. Becsület: megkövetelem kollegáimtól, hogy 
példamutató testület legyen mind a szolgálatban, mind a magánéletben.  
Meghirdettünk egy „védőbástya” programot is, amely a mindennapok biztonságát kívánja 
elősegíteni.  
Tolna megyében a közlekedési helyzet javult – ez mindenképpen eredmény. Két nagy 
országos színesfémlopás elleni akciót szerveztünk, ahol Tolna megye elismerésre méltó 
eredményeket szerzett.  
Megerősítettük a körzeti megbízotti szolgálatot is, amit szintén fontosnak tartok.  
Az elmúlt hónapokban áttekintettük a hátrányos helyzetű kistérségek rendészeti, 
közbiztonsági kérdését. Két hetes akciót rendeltem el, és kíváncsian vártuk, hogy a napi 24 
órában történő rendőri jelenlét milyen eredményeket hoz. Rendkívül pozitív eredmények 
születtek.  
Köszönöm a figyelmüket! Szeretném, ha elfogadnák Rendőrfőkapitány Úr beszámolóját! 
 
(Pécsi Gábor és dr. Say István Képviselő Urak megérkeztek az ülésre, a jelenlévő 
képviselők száma 33 fő.) 
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Megadom a szót dr. Égi Csaba Képviselő Úrnak.  
 
dr. Égi Csaba: 
Tisztelt Elnök Úr, Rendőrfőkapitány Urak! Kérdésemet az Országos Rendőrfőkapitány 
Úrnak szeretném intézni. Dr. Soczó László Megyei Rendőrfőkapitány Úr hozzászólása 
során hallhattuk, hogy helyi szinten tapasztalható tendencia a fiataloknak az állományban 
való megjelenése. Azonban úgy érezzük, tendencia az is, hogy a fiatalok egy része csak 
átmeneti jelleggel képzeli el a jövőjét a rendőrségen. Viszont az idősebb, jóval tapasztaltabb 
kollégák nyugdíjba mennek, itt a 40 éves, illetve a 40 évet alig meghaladó korosztályra 
gondolok. Érzékelik-e ezt a problémát országos szinten is? Ha igen, mit tudnak tenni ennek 
érdekében? Köszönöm! 
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dr. Puskás Imre: 
Horváth Zsolt Képviselő Úrnak adom meg a szót.  
 
Horváth Zsolt: 
Tisztelt Dandártábornok Úr! Három kérdésem lenne: 
1. Lesz-e lehetőség a felvilágosítás és a megelőzés keretében a 14-16 éves korosztálynak 

a további felvilágosítására? Egykor ez egy ún. „dadaprogram” keretében működött. 
Ennek keretében a fiatal korosztály egyrészt megismerkedett a rendőrség munkájával, 
másrészt pedig a veszélyekre (alkohol, és drogfogyasztás) hívták fel a figyelmüket.  

2. Mit lehet tenni, hogy az alacsony mivolta a kármegtérülésnek pozitív irányba mozduljon 
el?  

3. Úgy látom, hogy a gyermekbűnözés kisebbségi csoportoknál kezd előterébe kerülni. Mit 
terveznek ebben a kérdésben? 

 
dr. Puskás Imre: 
Van-e még kérdés? Takács Zoltán Képviselő Úrnak adom meg a szót.  
 
Takács Zoltán: 
Tisztelt Rendőrfőkapitány Urak, Tisztelt Közgyűlés! Van-e olyan elképzelés, miszerint 10 
vagy 15 ezer fős városokban létrehoznák a gyalogos rendőr járőrszolgálatot a lakosság 
közbiztonsága érdekében? 
 
dr. Puskás Imre: 
Tekintettel arra, hogy nincs további kérdés, megadom a válaszadás lehetőségét 
Rendőrfőkapitány Uraknak.  
 
dr. Soczó László: 
Tisztelt Közgyűlés! Az első kérdés a „dadaprogram”-ra és a fiatalok felvilágosítására 
vonatkozott. Tolna megyében ez a felvilágosítás – ahogy a beszámoló is tartalmazza – 
kiemelten, magas szinten folyik. Valamikor az ún. „dadaprogram” nagyon jó volt. Tolna 
megyében nincs annyi rendőr, hogy a „dadaprogramot” az igényeknek megfelelően ellássa. 
Úgy képzeljük, hogy az önkormányzatokkal, iskolákkal összefogva végezzük el a fiatalok 
felvilágosítását. Rendőri szempontból annyit tudunk vállalni, hogy valamennyi iskolával 
tartjuk a kapcsolatot. Országos szinten már beindult az „egy iskola egy rendőr” program, 
amely szinte valamennyi iskolában működik.  
A második kérdés a kármegtérülés volt. Valóban a kármegtérülés Tolna megyében 
alacsony. Az lenne az érdek, ha minden egyes vagyon elleni bűncselekménynél a kár 
megtérülne. Ennek két akadálya van: vagy a rendőrség nem jól végzi a dolgát, vagy nincs 
miből megtéríteni. Tolna megyében a bűncselekmények zöme kisebb értékű, sorozatosan 
jelentkező vagyon elleni bűncselekmény. Ezen bűncselekmények elkövetői olyan társadalmi 
közegben élnek, hogy tőlük nem lehet mit elvenni. A kármegtérülés a nagy jelentőségű 
gazdasági vagy pénzügyi bűncselekményeknél vetődhet még fel, ahol esetleg több millió, 
tízmillió forint a kár. Ilyen esetben minden eszköz segítségével élünk a lefoglalás 
lehetőségével. Hangsúlyozom, hogy a tömegméretben jelentkező bűncselekményeknél 
gyakorlatilag nincs miből megtéríteni a kárt.  
A következő kérdés a gyalogosrendőr szolgálattal kapcsolatos kérdés volt. Mi is nagyon 
szeretnénk, ha ez megvalósulna. Ám ennek a legfőbb akadálya: a létszámhiány, továbbá a 
szolgálatszervezési kérdés.  
 
dr. Bencze József: 
Tisztelt Közgyűlés! Természetesen a rendőrség látja, és el is szenvedi azt, hogy rendkívüli 
módon megfiatalodott a rendőri állomány. Ez nemcsak az integráció, hanem a jogszabályok 
miatt is bekövetkezett. A hatályban lévő jogszabályok a rendőrség számára egyfajta pozitív 
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diszkriminációt biztosítanak, vagyis 25 év után el lehet menni nyugdíjba. Nem szeretném, 
ha ezt a jogszabályt megváltoztatnák. Inkább további motivációt kellene biztosítani arra, 
hogy 25 év szolgálat után is érdemes legyen dolgozni.  
Az „iskola rendőre” program idén szeptemberben indult, Magyarország közel 2.400 
iskolájában. A „dada” programot a rendőrség 15 éve működteti, ami azt jelenti, hogy az 
országban kb. 450 iskolában vagyunk képesek ezt fenntartani. Ez komoly munkát jelent az 
oktatást végző kollegáinknak. Ennél fontosabbnak tartjuk azt, hogy lehetőleg minden 
iskolában legyen egy ún. „iskola rendőre”, aki elérhető, tanácsokat ad, segít az iskola 
környékének a biztonságában, találkozik a tanárokkal, szülőkkel. Ettől a programtól 
rövidtávon azt várom, hogy javul a közlekedés biztonsága. A bűnmegelőzés következtében 
talán javulhat a helyzet, és így kevesebb fiatalkorú bűnelkövető lesz. Az is nagyon fontos, 
hogy ugyanez a korosztály egyre gyakrabban válik bűncselekmények áldozatává. Például 
Tolna megyében az elmúlt 8 hónapban jelentősen nőtt a gyermekkorúak sérelmére, 
valamint a 60 év feletti korosztály sérelmére elkövetett jogsértések száma. Az „iskola 
rendőre” program ezekre a problémákra nyújthat megoldást.  
Kármegtérülésről Dandártábornok Úr által elmondottak megállják a helyüket. Azt gondolom, 
ahol a vagyon elleni, a gazdaság elleni bűncselekmények megtérülésére van lehetőség, ott 
a rendőrségnek mindent meg kell tennie, hogy visszaszerezze ezeket a bizonyos 
összegeket, erre megvannak a technikák, és módszerek.  
A szervezett bűnözéssel kapcsolatos kérdésekre válaszként elmondanám, hogy ősszel 
megkezdi működését egy ún. vagyon visszaszerzési hivatal, amit az EU is támogat.  
A gyalogos járőrszolgálatban a polgárőrök sokat segíthetnek. Úgy gondolom, hogy ez egy 
jogos elvárás, aminek érdekében Rendőrfőkapitány Úr lépéseket fog kezdeményezni.  
A rendőrség feladata az is, hogy a roma kisebbségi önkormányzatokkal egyre szorosabb 
kapcsolatot alakítson ki. A megyékben kijelölésre kerültek azok a roma összekötők, akik 
tartják a kapcsolatot a roma önkormányzatokkal. Köszönöm szépen! 
 
(Néber Tibor Képviselő Úr elment az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 32 fő.) 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm szépen Rendőrfőkapitány Uraknak a válaszadást. Van-e még kérdés? 
Amennyiben kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási 
szándékukat jelezni. Megadom a szót Széles András Frakcióvezető Úrnak.  
 
Széles András: 
Tisztelt Elnök Úr, Rendőrfőkapitány Urak, Tisztelt Közgyűlés! Szeretném megköszönni az 
egész országos szakmai vezetésnek a munkáját! Véleményem szerint ez az egyetlen olyan 
szervezet ma Magyarországon, aki a legjobban átvészelte az integráció, az összevonás és 
az átalakítás következményeit.  
A FIDESZ frakció nevében köszönetet szeretnék mondani a Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányság, továbbá a városi kapitányságok munkájáért! Javaslom, hogy a határozati 
javaslatba kerüljön bele a Közgyűlés köszönetnyilvánítása.  
 
dr. Puskás Imre: 
Megadom a szót dr. Harangozó Tamás Képviselő Úrnak.  
 
dr. Harangozó Tamás: 
Tisztelt Rendőrfőkapitány Urak! A Tolna Megyei MSZP frakció nevében Főkapitány Úrnak 
és a teljes állománynak szeretnénk elismerésünket kifejezni a szakszerű, felkészült 
munkájukért! Biztos vagyok abban, hogy dr. Bencze József Altábornagy Úr jelenléte 
garancia lesz arra, hogy a jövőben az Országos Rendőr-főkapitányság Tolna megyében a 
létszámhiányra és az új autópályának a felállítására kiemelt figyelmet fog fordítani.  
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dr. Puskás Imre: 
Nincs további hozzászólási szándék, így a vitát lezárom. Széles András Frakcióvezető Úr 
módosító javaslatát kérem, tekintsék az eredeti előterjesztés részének. Határozathozatal 
következik. Kérem, szíveskedjenek a határozati javaslatról szavazni! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 94/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata 
Tolna megye 2007. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolóról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye 2007. évi 
közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló rendőr-
főkapitányi beszámolót elfogadja, és elismerését fejezi ki a Rendőr-
főkapitányság magas színvonalú tevékenységéért.  

 
 
dr. Puskás Imre: 
Tisztelt Közgyűlés! Dr. Soczó László Rendőrfőkapitány Úr megkeresett azzal a kéréssel, 
hogy a Tolna Megyei Önkormányzat adjon át a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságnak egy 
megyezászlót, amelyet Főkapitány Úr az irodájában kíván elhelyezni. Nagy örömmel 
fogadtam ezt a kérést, és a zászlóátadásnak ennél ünnepélyesebb kereteket nem is tudnék 
elképzelni. A zászló egy szimbólum, mely szimbolizálja a Tolna megyében élők egy 
közösséghez való tartozását. A zászló átadása is egy szimbólum, hiszen egyrészt kifejezi a 
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság jó együttműködését a Tolna Megyei Önkormányzattal, 
illetve valamennyi Tolna megyei településsel, önkormányzattal. Másrészt szimbolizálja azt 
is, hogy a Tolna megyei rendőrség hivatásának tekinti azt, hogy szolgálni kívánják Tolna 
megye lakosságát. Most pedig nagy tisztelettel szeretném átadni Rendőrfőkapitány Úrnak a 
megyezászlót.  
 
(Dr. Puskás Imre Elnök Úr átadta a megyezászlót dr. Soczó László Rendőrfőkapitány 
Úrnak.) 
 
dr. Puskás Imre: 
Tisztelt Képviselőtársaim! 15 perc szünetet tartunk.  
 
 
Szünetet követően: 
 
dr. Puskás Imre: 
Határozatképesség ellenőrzése következik. Megkérem Képviselőtársaimat, hogy 
jelenlétüket a szavazógépen jelezni szíveskedjenek.  
 
Megállapítom, hogy a 41 képvielőből jelen van 28 fő, így a Közgyűlés továbbra is 
határozatképes. 
 
(Bakó Béla a létszámellenőrzést követően bejött az ülésterembe, a jelenlévő 
képviselők száma 29 fő.) 
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3. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2007. évi tevékenységéről 
Előadó: Széles János, a Szövetség elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszöntöm a napirendi pont előadóját,  Széles János Elnök Urat. Az előterjesztést 
előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és 
Ügyrendi Bizottságét.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a beszámoló elfogadását egyhangúlag támogatja. A Bizottság 
kifejezte elismerését az elvégzett munkáért.  
 
dr. Puskás Imre: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetését 
kérem.  
 
dr. Sümegi Zoltán: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a beszámoló elfogadását 8 
igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.  
 
dr. Puskás Imre: 
Megkérdezem Széles János Urat kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Széles János: 
Köszönöm a lehetőséget! Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! A Polgárőrség kapcsolatot 
alakított ki a lakosság és a közrend, közbiztonság érdekében dolgozó szervezetek között. 
Tolna megyében 64 településen működik polgárőrség, 1.720 fővel. Elsődleges stratégiai 
partnerünk a rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, és az önkormányzatok. A Tolna Megyei 
Polgárőr Szervezetek Szövetségének alaptevékenysége a bűnmegelőzés. A polgárőrök 
saját pénzükön, saját szabadidejükben tevékenykednek, a Szövetségben nincs fizetett 
státusz. Nem pénzért működünk, hanem azért, hogy ne növekedjenek azok a nem kívánt 
események, amelyek a lakosságra befolyással lehetnek. A polgárőrség oktatásban is 
részesül, koordináljuk a munkájukat a rendőrséggel együtt.  
Köszönöm azt a támogatást, melyet a polgármesterektől, önkormányzatoktól, illetve a 
Megyei Közgyűléstől kaptunk.  
 
(Horváth István Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 30 
fő.) 
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Takács Zoltán Képviselő Úrnak adom meg a szót.  
 
Takács Zoltán: 
Köszönetemet szeretném kifejezni a Polgárőr Szervezetek Szövetségének – talán a 
Közgyűlés nevében is – az egész éves tevékenységéért, továbbá a Megyenap alkalmából a 
Pakson tartandó rendezvényen végzett, az értékek megőrzésében tanúsított munkájukért.   
 
dr. Puskás Imre: 
Megadom a szót dr. Harangozó Tamás Képviselő Úrnak.  
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dr. Harangozó Tamás: 
Az MSZP frakció nevében szeretnék köszönetet mondani a Polgárőrségnek. Örülünk és 
egyetértünk a Tolna Megyei Önkormányzattal abban, hogy ezt a szervezetet kiemelten 
támogassa. Kérem Elnök Urat, tolmácsolja a közel 1.900 fős tagságának 
nagyrabecsülésünket és elismerésünket! 
 
dr. Puskás Imre: 
Amennyiben nincs más hozzászólás, a vitát lezárom. Tisztelt Elnök Úr! Megerősíteném az 
előzőekben elhangzó képviselői véleményeket. Úgy gondolom, köszönet illeti Tolna megye 
polgárőreit is, hiszen ehhez a jó közbiztonsághoz ma már egyre nagyobb részben a 
polgárőrök munkája járul hozzá. Kérem Elnök Urat, tolmácsolja a polgárőröknek a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének köszönetet.  
Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 95/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata 
a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2007. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Tolna 
Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 2007. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját, és azt elfogadta. 

 
dr. Puskás Imre: 
Köszönjük szépen Széles János Elnök Úrnak a Közgyűlésen való részvételt! További jó 
munkát kívánunk! 
 
 
4. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, 
álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 
véleményét kérem.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az 
előterjesztés elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a 
rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását.  
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dr. Puskás Imre: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése 
következik.  
 
dr. Sümegi Zoltán: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 nem 
szavazat ellenében elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést.   
 
dr. Puskás Imre: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.  
 
dr. Széchenyi Attila: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a 
rendelettervezet elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.  
 
Kerecsényi Márton: 
Az Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a 
rendeletmódosítást.    
 
dr. Puskás Imre: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Say István: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében 
támogatja a rendelettervezet elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében 
nem támogatja a rendelettervezet elfogadását.   
 
dr. Puskás Imre: 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Könyvvizsgáló Úr. Megkérdezem, kíván-e az 
anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni? 
 
dr. Méri Sándor: 
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök Úr! Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.   
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. 
Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 25 igen szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett, 2 nem szavazat ellenében elfogadta a 18/2008. (IX. 18.) önkormányzati 
rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 
15.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
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Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.  
 
(A 18/2008. (IX. 18.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét 
képezi.) 
 
 
5. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál Huszár Tibor Urat, a Caminus Tüzeléstechnikai 
Kft. Ügyvezető Igazgatóját. Az előterjesztés előadója Főjegyző Asszony. Megkérdezem, 
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
dr. Bartos Georgina: 
Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítéssel élni.  
 
dr. Puskás Imre: 
A rendelettervezetet előzetesen négy bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. 
Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztés elfogadását 9 igen szavazattal, 
egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.  
 
dr. Puskás Imre: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Sümegi Zoltán: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a napirendi 
pontot, és annak elfogadását egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek. 
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a 
rendeletmódosítást.  
 
dr. Puskás Imre: 
Megkérdezem Ügyvezető Igazgató Urat, kíván-e a napirenddel kapcsolatban szóbeli 
kiegészítést tenni? 
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Huszár Tibor: 
Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Amennyiben hozzászólás nincs, a 
vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 30 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta a 19/2008. (IX. 18.) önkormányzati rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.  
 
(A 19/2008. (IX. 18.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét 
képezi.) 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönjük szépen Huszár Tibor Ügyvezető Igazgató Úrnak a jelenlétet. További jó munkát 
kívánunk! 
 
 
6. NAPIRENDI PONT 
Javaslat az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon alapító okiratának módosítására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. 
Először a Szociális és Egészségügyi Bizottságét.  
 
dr. Széchenyi Attila: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és annak 
elfogadását 7 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés 
elfogadását.  
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dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási 
szándékukat! Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. 
Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata 
az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon alapító okiratának 
módosításáról 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat közgyűlése az Árpád-házi Szent 

Erzsébet Otthon alapító okiratát 2008. október 1-jétől az alábbiak 
szerint módosítja: 
Az intézmény férőhelyeinek száma:  
„170 férőhely, ebből:  
100 fő értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthona 
70 fő pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona” 

 
2. A Közgyűlés elrendeli, hogy az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon 

értelmi fogyatékkal élőket ellátó szakmai egységébe 2009. január 
1-étől új lakó felvételére nem kerülhet sor mindaddig, amíg az 
intézmény el nem éri a szociális törvényben előírt 150 férőhelyes 
nagyságot. 

 
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy biztosítsa az 1. 

pontban rögzített módosításoknak az intézmény alapító okiratán 
történő átvezetését, az egységes szerkezetű alapító okiratnak a 
Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságához 
történő megküldését. 

 
Felelős: az 1. pont esetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke,  

a 2. pont tekintetében Fábián Cecília, igazgató, 
a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző. 

Határidő: az 1. pont esetében 2008. október 1., a  2. pont esetében 
2009. január 1.,  
a 3. pont esetében 2008. október 1. 

 
 
7. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete alapító 
okiratának módosítására, a konyha működtetésének, a munkahelyi vendéglátási feladat 
ellátásának átadására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál Bay Attila Urat, a Szekszárdi Diákétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezetőjét, valamint Antus Antal Urat, a GAMESZ 
Vezetőjét. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése 
következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságé.  
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dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés 
elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.   
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat Közgyűlés általi 
elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom.  
Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 97/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata 
a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezete alapító okiratának módosításáról, a konyha 
működtetésének, valamint a munkahelyi vendéglátási feladat 
ellátásának átadásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az általa fenntartott 

Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet keretein belül üzemeltetett 
konyhát 2008. november 1. napjával megszünteti, a konyha 
működtetését, a munkahelyi vendéglátási feladatot 2008. 
november 1-jei időponttal átadja a Szekszárdi Diákétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaságnak. 

 
2. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és 

Műszaki Ellátó Szervezete alapító okiratát 2008. november 1-jétől 
az alábbiak szerint módosítja: 
• Az alapító okiratból, az intézmény alaptevékenysége 

keretében végezhető feladatai közül törlésre kerülnek: 
     „552411 Munkahelyi vendéglátás 

751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként” 
feladatok. 

• Az alapító okirat mellékletéből a munkahelyi vendéglátás, 
valamint az intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenység és 
ezek leírása törlésre kerül. 

 
3. A Közgyűlés a köztisztviselők és a hivatal épületében működő 

megyei fenntartású intézmény közalkalmazottainak étkeztetéséről 
2008. november 1-jétől megállapodás megkötésével, szolgáltatás 
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igénybevételével gondoskodik. Felkéri a megyei főjegyzőt és a 
GAMESZ vezetőjét, valamint a többi érintett megyei 
önkormányzati fenntartású költségvetési szerv vezetőjét, hogy 
igény esetén a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társasággal létrejövő szolgáltatási szerződés megkötésével 
gondoskodjanak a dolgozók étkeztetésének megszervezéséről. Az 
étkeztetés biztosításának módjáról a munkáltatók saját 
hatáskörben jogosultak eljárni.  

 
4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az önkormányzati hivatal 

épületében működő konyha üzemeltetését, illetve a munkahelyi 
vendéglátási feladatot 2008. november 1-jétől a Szekszárdi 
Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság lássa el az 1. sz. 
melléklet szerinti megállapodásban foglaltak szerint. 

 
5. A Közgyűlés kiköti, hogy a bérbe adandó helyiség továbbra is 

csak étkeztetési célokra hasznosítható.  
 
6. A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó 

Szervezete konyháján foglalkoztatott közalkalmazottak 
közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) d) pontja alapján - figyelemmel 
a Kjt. 25/A. § (1) bekezdésében foglaltakra - az átadás napján 
megszűnik. 

 
7. A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó 

Szervezet konyháján teljes munkaidőben foglalkoztatott 5 fő 
közalkalmazott továbbfoglalkoztatását a Szekszárdi 
Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 25/A. és 25/B. §-ainak megfelelően vállalta. 
Gondoskodni kell Kjt.-ben foglaltak szerinti eljárás lefolytatásáról. 

 
8. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Szekszárd 2703 hrsz.-ú,, 

természetben a Szekszárd, Szent István tér 11-13. sz alatti 
irodaházban, a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és 
Műszaki Ellátó Szervezete használatában lévő ingatlan II. 
emeletén található konyhát, éttermet és a hozzákapcsolódó 
kiszolgáló helyiségeket a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság konyha működtetése és munkahelyi 
vendéglátási feladat ellátása céljára, 5 éves határozott időtartamra 
bérbe vegye. 

 
9. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Szekszárdi Diákétkeztetési 

Korlátolt Felelősségű Társaság a bérleti szerződés létrejöttétől 
számított 15 napon belül, bérbe adó számlája alapján, egy 
összegben bruttó 2.300 E Ft bérleti díjat fizet, majd ezt követően a 
bérleti szerződés szerint havonta esedékes díjat fizet meg. A 
bevétel a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki 
Ellátó Szervezetét illeti meg. 

 
10. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a feladatellátást szolgáló - a 

bérleti szerződés melléklete szerinti - ingó vagyont a Szekszárdi 
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Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság bérbe vegye. A 
bérleti szerződés lejáratakor a bérlő az átvett eszközöknek 
megfelelő eszközmennyiséget köteles visszaadni. Az időközben 
elhasználódó, selejtezendő eszközökről a bérlő a Tolna Megyei 
Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete vezetőjét 
írásban tájékoztatja. Az eszközök pótlásáról a bérlő köteles 
gondoskodni. 

 
11. Az ingatlan és ingó vagyont átadás-átvételi leltár alapján kell a 

bérlőnek átadni. 
 
12. Az átvett eszközök a későbbiek folyamán, igény esetén, a 

Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
részére is értékesíthetőek. Az értékesítésről és annak feltételeiről 
a Közgyűlés elnöke jogosult dönteni.  

 
13.  A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Tolna Megyei 

Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete 
konyháján foglalkoztatott 5 fő közalkalmazott 2008. október havi 
illetményét és minden egyéb jogszabály alapján fizetendő 
járandóságát biztosítja. 

 
14. A megszűnő konyhával kapcsolatos áthúzódó, vagy rendezetlen 

követelések és kötelezettségek rendezéséről a Tolna Megyei 
Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete köteles 
gondoskodni. 

 
15. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. számú melléklet 

szerinti megállapodást aláírja, illetve felhatalmazza a Tolna 
Megyei Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet vezetőjét, hogy – 
ezen határozatban foglalt feltételek szem előtt tartásával - a 
Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal a 
bérleti szerződést megkösse. 

 
16.  A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a bérbe adott ingóságok 

körének változása esetén, az ingóságok további használatáról, 
selejtezéséről, más hasznosításáról rendelkezzen.  

 
17. Az átadással összefüggő 2008. évi kiadások fedezetét az 

önkormányzat 2008. évi általános tartaléka terhére kell a Tolna 
Megyei Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet részére 
biztosítani. 

 
18. A Közgyűlés felkéri elnökét, a megyei főjegyzőt, valamint a 

GAMESZ vezetőjét hogy az intézmény átszervezésével 
kapcsolatos adminisztratív, illetve átadás-átvételi feladatok 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 

 
Felelős: Az 1-4., 12-13., 16-17. pontok tekintetében dr. Puskás Imre a 

Közgyűlés elnöke; 
az 5., 15. pontok tekintetében dr. Puskás Imre a Közgyűlés 
elnöke és Antus Antal a Tolna Megyei Önkormányzat 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet vezetője; 



  20 

a 6-11., 14. pontok tekintetében dr. Bartos Georgina megyei 
főjegyző és Antus Antal a Tolna Megyei Önkormányzat 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete vezetője; 
a 18. pont tekintetében dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke, 
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és Antus Antal a Tolna 
Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó 
Szervezete vezetője;  

Határidő: Az 1-4., 6-7., 8-11., 13., 15. és 18.  pontok esetében 2008. 
november 1.; 
az 5., 12., 14. és 16. pontok esetében folyamatos; 
a 17. pont esetében 2008. december 31. 
 

(A megállapodás a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm szépen Bay Attila és Antus Antal jelenlétét a napirendi pont tárgyalásánál. Jó 
munkát kívánok! 
 
 
8. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében bentlakásos intézmények 
korszerűsítését célzó pályázatok benyújtására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Tájékoztatom Képviselőtársaimat, hogy a Közgyűlést megelőzően kiosztásra kerültek a 
javított, összegekkel ellátott határozati javaslatok. Az előterjesztést előzetesen négy 
bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először az Ifjúsági és Sport 
Bizottság álláspontját kérem.  
 
Kerecsényi Márton: 
Az Ifjúsági és Sport Bizottság a napirendi pont elfogadását egyhangúlag támogatja.   
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés 
elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi 
elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatok elfogadását.  



  21 

 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, 
szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót dr. Sümegi Zoltán 
Képviselő Úrnak.  
 
dr. Sümegi Zoltán: 
Tisztelt Elnök Úr! Szeretném, ha a jövőben az Integrációs, Területfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság az ilyen típusú előterjesztésket megtárgyalhatná. Köszönöm! 
 
dr. Puskás Imre: 
Temészetesen, nincs akadálya! Úgy látom, hozzászólásra más jelentkező nincs, így a vitát 
bezárom. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy három 
határozati javaslatról kell a Közgyűlésnek szavaznia.  
Először kérem, hogy a I. határozati javaslatról szavazzunk. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata 
pályázat benyújtásáról a Bentlakásos intézmények korszerűsítése 
című TIOP 3.4.2-08/1 jelű pályázati felhívásra az 1. számú 
szekszárdi gyermekotthon átalakítására: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Tolna 

Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 1. számú Regionális 
Módszertani Gyermekotthona 87.949 E Ft összes költségvetésű 
átalakítását, korszerűsítését, a projekt megvalósítását. 

 
2. A Közgyűlés a gyermekotthon átalakítását a  „Bentlakásos 

intézmények korszerűsítése” című TIOP 3.4.2-08/1 jelű pályázati 
felhívásra benyújtott pályázaton elnyerhető európai uniós 
támogatás és saját forrásai felhasználásával tervezi 
megvalósítani. 

 
3. A Közgyűlés a „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” című 

TIOP 3.4.2-08/1 jelű pályázati felhívásra a Tolna Megyei 
Gyermekvédelmi Igazgatóság 1. számú gyermekotthona 
átalakítására pályázat benyújtását rendeli el. 

 
4. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a TIOP 3.4.2-08/1 jelű pályázaton a 

szekszárdi 1. számú gyermekotthon átalakítására  82.672 E Ft 
támogatás igénylésére kerüljön sor. 

 
5. A Közgyűlés a projekt megvalósításához 5.277 Ft saját forrást 

biztosít, melynek fedezetét a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. 
évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben jóváhagyott felhalmozási céltartalék képezi. 

 
6. A Közgyűlés vállalja, hogy minimum a projekt zárását követő 5 

évig a pályázatban vállalt tevékenységeket biztosítja. 
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7. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy ha a projekt részben, vagy 

egészben meghiúsulna, illetve ha a támogatást szabálytalanul 
használják fel, akkor az esetben a támogatást visszafizeti. 

 
8. A Közgyűlés elfogadja a pályázati felhívásban foglalt biztosítékok 

nyújtásának kötelezettségét.  
 
9. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökét és a Tolna Megyei 

Gyermekotthonok Igazgatóságának igazgatóját, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat, 
illetve a pályázat megkezdése esetén a Támogatási Szerződést 
aláírja. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke és Farkas Rita igazgató 
Határidő:  2008. október 21. 

 
dr. Puskás Imre: 
Kérem, hogy a II. határozati javaslatról szavazzunk. Kérem, szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 99/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata 
pályázat benyújtásáról a Bentlakásos intézmények korszerűsítése 
című TIOP 3.4.2-08/1 jelű pályázati felhívásra a 2. számú faddi 
gyermekotthon felújítására: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Tolna 

Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 2. számú faddi 
gyermekotthon 49.781 E Ft összes költségvetésű rekonstrukcióját, 
a projekt megvalósítását.  

 
2. A Közgyűlés a gyermekotthon rekonstrukcióját a „Bentlakásos 

intézmények korszerűsítése” című TIOP 3.4.2-08/1 jelű pályázati 
felhívásra benyújtott pályázaton elnyerhető európai uniós 
támogatás és saját forrásai felhasználásával tervezi 
megvalósítani. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Bentlakásos 

intézmények korszerűsítése” című TIOP 3.4.2-08/1 jelű pályázati 
felhívásra a Tolna Megyei Gyermekotthonok Igazgatósága 2. 
számú faddi gyermekotthona korszerűsítésére   pályázat 
benyújtását rendeli el. 

 
4. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a TIOP 3.4.2-08/1 jelű pályázaton a 

faddi 2. számú gyermekotthon felújítására  46.794 E Ft támogatás 
igénylésére kerüljön sor. 

 
5. A Közgyűlés a projekt megvalósításához 2.987 E Ft saját forrást 

biztosít, melynek fedezetét a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. 
évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben jóváhagyott felhalmozási céltartalék képezi. 
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6. A Közgyűlés vállalja, hogy minimum a projekt zárását követő 5 

évig a pályázatban vállalt tevékenységeket biztosítja. 
 
7. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy ha a projekt részben, vagy 

egészben meghiúsulna, illetve ha a támogatást szabálytalanul 
használják fel, akkor az esetben a támogatást visszafizeti. 

 
8. A Közgyűlés elfogadja a pályázati felhívásban foglalt biztosítékok 

nyújtásának kötelezettségét. 
 
9. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökét és a Tolna Megyei 

Gyermekotthonok Igazgatóságának igazgatóját, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat, 
illetve a pályázat megkezdése esetén a Támogatási Szerződést 
aláírja. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke és Farkas Rita igazgató 
Határidő:  2008. október 21. 

 
dr. Puskás Imre: 
Végül kérem, hogy a III. határozati javaslatról szavazzunk. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 100/2008. (IX. 18.) közgyűlési 
határozata a faddi 2. számú gyermekotthon átalakításának, illetve 
rekonstrukciójának támogatásáról: 
 
A Közgyűlés vállalja, hogy a TIOP 3.4.2-08/1 jelű pályázat elnyerése 
esetén a működési feltételek teljessé tételéhez szükséges pályázaton 
kívül megvalósuló beruházási feladatokra a faddi 2. számú 
gyermekotthon esetén 7.154 E Ft fedezetet biztosít. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke  
Határidő: sikeres pályázat esetén a pályázatban megjelölt időpont 

 
 
9. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházának rendelőintézetében 
kialakítandó gyógyszertárra vonatkozó bérleti szerződés támogatására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre.  
Köszöntöm az előterjesztés tárgyalásánál dr. Németh Csaba Orvos Igazgató Urat. Az 
előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. 
Először a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.  
 
dr. Széchenyi Attila: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta, és annak 
elfogadását 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett javasolja a Közgyűlés számára.   
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dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság álláspontját kérem.   
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az 
előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Megadom a szót Horváth Zsolt Képviselő Úrnak.  
 
Horváth Zsolt: 
Három kérdésem lenne dr. Németh Csaba Orvos Igazgató Úrhoz.  
1. Melyik az a közmű, amit nem lehet bekapcsolni, és mérhetővé tenni? 
2. Miért nem kötünk szerződést a Pharmanova zRt.-vel, ha a gyógyszertárat ez a cég 

fogja albérletbe venni? 
3. Úgy gondolom, hogy a bérbeadói felelősségbiztosítást (42. pont) minden évben be 

lehetne mutatni, miszerint rendelkezésére áll az üzemeltetőnek.  
 
dr. Puskás Imre: 
Megadom a válaszadás lehetőségét dr. Németh Csaba Orvos Igazgató Úrnak.  
 
dr. Németh Csaba: 
Tisztelt Közgyűlés! A biztosítást természetesen rendszeresen tudjuk prezentálni és 
bemutatni. Ezzel nem lesz probléma. A közműre vonatkozó kérdésre most egyértelműen 
nem tudok választ adni, ebben a műszaki kollégáim tudnának segíteni. A harmadik 
kérdésre a választ pedig a cég tudná megfelelő kimutatásokkal alátámasztani.   
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm szépen! Annyi kiegészítést tennék, hogy a szerződés már néhány hónapja 
készül, a Hivatal, és a Közgyűlés vezetése is részt vett a munkában. Megkérdezem Alelnök 
Urat, illetve Aljegyző Urat, kívánnak-e kiegészítést tenni az elhangzottakhoz? Megadom a 
szót dr. Erményi Gyula Aljegyző Úrnak.  
 
dr. Erményi Gyula: 
Tisztelt Közgyűlés! A vagyonbiztosítás bemutatását nyilvánvalóan a cégnek meg kell tennie. 
Úgy gondolom, hogy a szerződésben lévő szabályozás ezt megfelelően tartalmazza. Az 
albérletbe adást a Pharmanova zRt. kérte így, hiszen a számviteli szabályok miatt ez egy 
kedvezőbb elszámolási lehetőséget biztosít számukra. Ha jól tudom, akkor a fűtés az a 
közmű, amelynek külön mérését nem lehet megoldani. Ezzel kapcsolatban – amennyiben 
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szükséges – a kórház gazdasági igazgatója tud részletesebb tájékoztatást adni. 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm Aljegyző Úr a kiegészítést. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, megnyitom a 
vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási szándékukat! Dr. Vöröss Endréné Képviselő 
Asszonynak adom meg a szót.  
 
dr. Vöröss Endréné: 
Tisztelt Közgyűlés! Örömtelinek tartunk egy ilyen konstrukciót a Kórház részéről. Ezáltal 
nemcsak bevételi forráshoz jut a Kórház, hanem úgy gondoljuk, hogy a betegellátás 
színvonalát is emelni tudják. Az előterjesztés elfogadását frakciónk támogatni fogja.  
 
dr. Puskás Imre: 
Amennyiben más hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, 
szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János 
Kórházának rendelőintézetében kialakítandó gyógyszertárra 
vonatkozó bérleti szerződés támogatásáráról:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy 

közforgalmú gyógyszertár működtetése érdekében a Tolna 
Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza az önkormányzat 
törzsvagyonába tartozó és a kórház használatában álló 
Szekszárd, belterület 4727/7 hrsz.-ú ingatlanon fekvő 
rendelőintézet egyes helyiségeit bérbe adja a PHARMANOVA 
Vagyonkezelő zRt. (székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.) 
részére e határozat 1. számú mellékletétét képező bérleti 
szerződés-tervezetben meghatározott tartalommal.   

 
2. A Közgyűlés támogatja továbbá, az 1. pontban megjelölt 

helyiségekre vonatkozó albérleti szerződés megkötését e 
határozat 2. számú mellékletében foglalt szerződéstervezet 
szerint. 

 
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt helyiségek 

bérlője, illetve albérlője a bérleményt székhelyként, illetve 
telephelyként (fióktelepként) használja és a bérlemény a fentiek 
szerint a cégnyilvántartásban feltüntetésre kerüljön. 

 
4. A Közgyűlés megállapítja, hogy az 1-2. pont szerinti 

ingatlanhasznosítás a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János 
Kórháza által biztosított egészségügyi szakellátást hátrányosan 
nem érinti. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a kórház értesítésére) 
Határidő: azonnal 

 
(A határozati javaslatban szereplő 1. és 2. számú mellékletek a jegyzőkönyv 5. és 6. 
számú mellékleteit képezik.) 
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dr. Puskás Imre: 
Köszönöm Igazgató Úr jelenlétét a napirendi pont tárgyalásánál.  
 
 
10. NAPIRENDI PONT 
Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei 
Szervezetével 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál Gulyás Katalin, megyei elnököt. Az előterjesztést 
előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság álláspontját. 
 
dr. Széchenyi Attila: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság  megtárgyalta a naprirendi pontot, annak 
elfogadását 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés 
Közgyűlés általi elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását egyhangúlag támogatja.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdezem Elnök Asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Gulyás Katalin: 
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm a lehetőséget, és bízom abban, hogy a 
közös céljainkat az együttműködési megállapodás keretében meg tudjuk valósítani.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. 
Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 102/2008. (IX. 18.) közgyűlési 
határozata együttműködési megállapodás elfogadásáról a Magyar 
Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy 
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együttműködési megállapodás jöjjön létre az önkormányzat, 
valamint a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete között. 

 
2. A Közgyűlés az együttműködési megállapodás-tervezetben 

foglaltakat a határozat melléklete szerint jóváhagyja, és 
felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
3. A Közgyűlés a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének 

2008. évben 400 E Ft támogatást biztosít. A Támogatás fedezetét 
az önkormányzat általános tartaléka képezi. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: Az 1-2. pontoknál azonnal 

A 3. pontnál értelemszerűen 
 
(Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.) 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm Gulyás Katalinnak, hogy részt vett a napirendi pont tárgyalásánál. Jó munkát 
kívánunk! 
 
 
11. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Europe Direct – Tolna Megyei Európai Információs Pont további működését 
biztosító pályázat benyújtására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, 
először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját. 
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetését 
kérem.  
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dr. Sümegi Zoltán: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.    
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így a vitát lezárom. 
Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 103/2008. (IX. 18) közgyűlési 
határozata a Europe Direct Tolna Megyei Európai Információs 
Pont működését biztosító Europe Direkt pályázat benyújtásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Közgyűlés „A Europe Direct hálózat információs 

központjait 2009-2012 között befogadó szervezetek 
kiválasztására” elnevezést viselő pályázat benyújtásával egyetért 
és felhatalmazza elnökét, hogy a támogatási kérelmet Tolna 
megye részéről aláírja. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy pozitív elbírálás esetén 

a működési keretmegállapodást és az éves működési támogatási 
megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat részéről aláírja. 

 
3. A Közgyűlés kijelenti, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

évi 12.800 euró önerő összegét az önkormányzat 2009-2012 
közötti költségvetéseiben biztosítja. 

 
4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal az árfolyamkockázatból adódó 

esetleges veszteség finanszírozására. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2008. szeptember 29. 

 
 
12. NAPIRENDI PONT 
Javaslat az Oktatási Minisztérium által létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen öt bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, 
először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontját kérem.  
 
dr. Say István: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
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dr. Égi Csaba:  
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.   
 
dr. Széchenyi Attila: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az 
előterjesztés elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja. 
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. 
Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 104/2008. (IX. 18.) közgyűlési 
határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról: 
 
1. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot hasznos és fontos 
kezdeményezésnek tartja, és abban továbbra is részt kíván venni. 
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező megállapodást aláírja. 

 
2. A Közgyűlés a pályázatok elbírálásával kapcsolatos teendőkkel a 

Művelődési és Kisebbségi Bizottságot, valamint a Szociális és 
Egészségügyi Bizottságot bízza meg. 

 
3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatások 

fedezetére a 2009. évi költségvetésében 7 millió Ft-ot elkülönít. 
 
Felelős: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: az 1.) pont vonatkozásában 2008. november 10. 

a 2.) pont vonatkozásában 2009. január 26. 
a 3.) pont vonatkozásában 2009. február 28. 
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(A Megállapodás a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.) 
13. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése 
következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja. 
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése 
következik.  
 
dr. Sümegi Zoltán: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést 
egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.  
 
dr. Széchenyi Attila: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja az előterjesztés 
elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.  
 
Kerecsényi Márton: 
Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Say István: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.  
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dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. 
Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 105/2008. (IX. 18.) közgyűlési 
határozata a 2009. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervét a határozati javaslat 
1., 2., 3. számú mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 
Határidő: jóváhagyásra azonnal, a végrehajtása 2009. január 01-től 

folyamatos 
 

(A határozati javaslat 1., 2. és 3. számú mellékletei a jegyzőkönyv 9., 10. és 11. számú 
mellékleteit képezik.) 
 
 
14. NAPIRENDI PONT 
Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság 
tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági 
Bizottság álláspontját kérem.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett támogatja. 
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az 
előterjesztés elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése 
következik.  
 
dr. Sümegi Zoltán: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést 6 igen 
szavazattal, 2 nem szavazat ellenében javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.  
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dr. Puskás Imre: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.  
 
dr. Széchenyi Attila: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja 
az előterjesztés elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.  
 
Kerecsényi Márton: 
Az Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja 
az előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Say István: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében 
nem támogatja az előterjesztés elfogadását. 
 
dr. Puskás Imre: 
Megkérdezem Könyvvizsgáló Urat, kívánja-e az előterjesztést szóban kiegészíteni? 
 
dr. Méri Sándor: 
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök Úr! A könyvvizsgálói jelentést írásban megküldtük, melyet 
nem kívánok szóban kiegészíteni.   
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. 
Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 106/2008. (IX. 18.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2008. 
I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról: 
 

 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 
gazdálkodásának 2008. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
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15. NAPIRENDI PONT 
Javaslat alapítványi támogatásokra 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen öt bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, 
először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés 
elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja. 
 
dr. Puskás Imre: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.  
 
dr. Széchenyi Attila: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Say István: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés 
általi elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.   
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. 
Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 107/2008. (IX. 18.) közgyűlési 
határozata alapítványi támogatásról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 50 ezer Ft összegű 

támogatásban részesíti a Bethesda Alapítványt. 
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2. A Közgyűlés az 1. pontban szereplő alapítványi támogatást a 

költségvetési rendelet 361. cím 1. jogcímcsoport 4. jogcím terhére 
biztosítja. 

 
3. A Közgyűlés az egészségügyi és szociális célra elkülönített keret 

terhére az alábbi alapítványi támogatásokat hagyja jóvá: 
• Őszirózsa Alapítvány Bonyhád 80 e Ft 
• Betegápolásért Alapítvány Szekszárd 200 e Ft 
• A Szekszárdi Megyei Kórház Fejlesztéséért Alapítvány 

Szekszárd 200 e Ft 
• Magyarkeszi Község Fejlesztéséért Alapítvány Magyarkeszi 

100 e Ft 
• Platán Szociális Alapítvány Hőgyész 120 e Ft 

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

 
 
16. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a Tolna Megyei Levéltár tevékenységéről 
Előadó: dr. Dobos Gyula, igazgató 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszöntöm a napirendi pont előadóját dr. Dobos Gyula Igazgató Urat. Megkérdezem, kíván-
e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
dr. Dobos Gyula: 
Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.  
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen a Művelődési és Kisebbségi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk 
ismertetését kérem. 
 
dr. Say István: 
Tisztelt Közgyűlés! A Megyei Levéltár egy olyan intézmény, amely valamennyi 
intézményünk közül – az Önkormányzatot nem számítva – talán a legszervesebben 
megyei. A Művelődési és Kisebbségi Bizottság a beszámoló elfogadását egyhangúlag 
támogatja, azzal a kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés köszönje meg a Levéltár magas 
színvonalú, szakmai tevékenységét.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom.  
Egyetértek a Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontjával, köszönjük az intézmény 
magas színvonalú munkáját! Kérem, hogy a Közgyűlés ezt a módosító javaslatot tekintse az 
eredeti előterjesztés részének.  
Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta.  
 



  35 

A Tolna Megyei Közgyűlés 108/2008. (IX. 18.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Levéltár tevékenységéről: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Levéltár 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. A Közgyűlés köszönetét 
fejezi ki a Levéltár a magas színvonalú, szakmai tevékenységéért.  

 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm Igazgató Úrnak a napirendi pont tárgyalásánál a jelenlétet. További jó munkát 
kívánunk! 
 
 
17. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat 
maradványainak lemondására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, 
először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság a mai napon tárgyalta meg az előterjesztést 
annak ellenére, hogy nem volt határozatképes. A Bizottság az előterjesztés elfogadását 
egyhangúlag támogatja. 
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság határozatképes volt, és egyhangúlag támogatja az előterjesztés 
elfogadását.   
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. 
Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 109/2008. (IX. 18.) 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 szerződések forrásszükségletével 
összhangban - az alábbiakban részletezettek szerint dönt: 
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a) „A Szent László Egységes Középiskola Szekszárd, Eü. 
Tagintézmény részleges rekonstrukciója és részleges 
felújítása” pályázattal kapcsolatban 2.116.226 Ft céljellegű 
decentralizált forrásról, 

b)  „A Berkes János Általános Iskola Zomba-Paradicsompuszta 
belső utak felújítása, út és parkoló építése, fűtési rendszer 
korszerűsítése és felújítása, ablakcsere”  pályázattal 
kapcsolatban 1.866.101 Ft céljellegű decentralizált forrásról, 

c) „A Gyermekvédelmi Igazgatóság szedresi lakásotthon 
homlokzat felújítása” pályázattal kapcsolatban 683.390 Ft 
céljellegű decentralizált forrásról, 

d) „A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű 
Gimnázium Gyönk gimnázium épületének részleges 
tetőfelújítása, a kollégium „C” épületének részleges felújítása” 
pályázathoz kapcsolódóan  997.119 Ft, a leghátrányosabb 
kistérségek felzárkózatását szolgáló támogatásról, 

e) „A Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly-
Majsapuszta belső út és parkoló építése, az épület részleges 
felújítása” pályázattal összefüggésben 5.013.004 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 1-5. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az előirányzat lemondásokról 

szóló Közgyűlési határozatot továbbítsa a Dél-dunántúli 
Regionális Fejlesztési tanácshoz, a módosított támogatási 
összegekhez biztosítandó önrész figyelembe vételével a 
támogatási szerződés megkötését biztosítsa.                  

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2008. szeptember 25. 

 
(A határozati javaslatban szereplő 1-5. számú mellékletek a jegyzőkönyv 12-16. 
számú mellékleteit képezik.) 
 
dr. Puskás Imre: 
Tisztelt Képviselőtársaim! A nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendjeinknek a végére 
értünk, így megkérdezem a Közgyűlés tagjait, a jelenlevőket, kíván-e valaki a Közgyűlés 
nyilvánosságára tartozó bejelentést tenni, vagy esetleg kérdést feltenni?  Amennyiben nem, 
úgy zárt ülés keretében folytatjuk tovább munkánkat.  
A zárt ülés megkezdése előtt kérem Képviselőtársaimat, hogy a zárt ülés jelenléti ívét 
szíveskedjenek aláírni.  
 
A Közgyűlés mai nyílt ülését ezennel bezárom. 
  

k. m. f. t. 
 
 
  dr. Puskás Imre     dr. Bartos Georgina 
                a Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 



1. számú melléklet

Kimutatás a  Tolna Megyei Önkormányzat intézményei által bejelentett saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításokról

(2008. szeptember)
E Ft-ban

Intézmény Működési Ebből: Előző Váll. Költs. Bevétel Kiadás Személyi Munka- Dologi Előző Ellátottak Felújítás Felhal-

bevétel működési évi összesen összesen juttatások adót t. kiadások átad. átad. pénzbeni

díj járulékok kiad. átadás juttatása kiadás

Berkes J. Ált. Iskola 440 250 400 440 250 400

0 0

Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 53 75 191 319 319 319

187 187 187 72 40 75

Tolnai Lajos Német N. Gimn. 74 74 74 74

Szent László Szakképző Iskola

Pedagógiai Szakszolgálat 0 0

Speciális Óvoda 0 0

Balassa J. Kórház 320 573 893 893 573 320

Gyermekvédelmi Igazgatóság 136 236

Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád 0 0

0 0

Fogyatékosok Otthona Pálfa 95 35 130 130 95 35

0 0

0 0

Mechwart A. Otthon Belecska 0 0

Szent A. O. Dunaföldvár 700 700 700 700

Szivárvány Idősek O. Bátaszék 174

Illyés Gy. Megyei Könyvtár 806 209 73

Wosinsky M. M. Múzeum 938 938 938 98 840

Általános Művelődési Központ

Megyei Levéltár 600 142 742 742 120 22 51 549

Magyarországi Német Színház 0 0

Összesen: 0 920 0 0 0 0 231 0 0 0 0 311 51

Felhalm. Tám.ért. Tám.ért. Műk.c. Felh.c. Tám.értm Tám.ért. Műk.c. Felh.c.

Int.ell. tőke.jell. felh. pénze.átv. pénze.átv. eredm. tám. műk.kiad. felh.célú évi pm. mozási

bev. bev. bev. ÁHT-n kív. ÁHT-n kív. pm. ig.v. ÁHT-n k. ÁHT-n k.

1 090 1 090

Göllesz V. Ált. Iskola

Sztárai M. Gimnázium

6 313 3 095 3 671 13 079 13 079 3 095 9 984

1 900 2 036 2 036 1 800

Csilla Otthon Alsótengelic

Fogy. Rehab. Int. Regöly

Hétszínvilág Otthon Szekszárd

1 350 1 524 1 524 1 524

1 042 10 170 11 212 11 212 6 270 3 854

2 250

3 145 22 415 4 588 4 106 32 924 32 924 1 536 9 383 6 270 15 142



2. számú melléklet 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
18/2008. (IX. 18.) önkormányzati 

RENDELETE 
a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 

2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) 

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) 2008. évi költségvetéséről 
szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), valamint a 
Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Vr.) az alábbiak szerint 
módosítja. 
 

1. § 
 

A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
 

a) összes bevételét 17.591.058 E Ft-ban 
b) összes kiadását 17.591.058 E Ft-ban 
c) költségvetési bevételi előirányzatát 15.221.058 E Ft-ban 
d) költségvetési kiadási előirányzatát 16.979.795 E Ft-ban 
e) finanszírozási célú bevételét  2.370.000 E Ft-ban 
    ezen belül: a működési (likviditási) hitel 
  felvétel összegét  370.000 E Ft-ban 
                       belföldi értékpapírok bevételeit 

 (kötvénykibocsátás bevételét) 2.000.000 E Ft-ban 
f) finanszírozási célú kiadását  611.303 E Ft-ban 
    ezen belül: a működési (likviditási) hitel 

törlesztését 361.303 E Ft-ban   
a hosszú lejáratú hitelek törlesztését 250.000 E Ft-ban 

 
állapítja meg.” 
 

2. § 
 
 

A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(4) A Közgyűlés az önkormányzat fizetőképességének folyamatos fenntartása 
érdekében legfeljebb 700.000 E Ft volumenű, 1 éves futamidejű folyószámlahitel-
keret szerződés megkötését, folyószámlahitel igénybevételét hagyja jóvá. A 
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folyószámlahitel 2008. december 31-i állománya a 370.000 E Ft-ot nem haladhatja 
meg. A Közgyűlés a hitel igénybevételével összefüggő kamatok fedezetét a 2008. évi 
és 2009. évi költségvetésében biztosítja. A hiteltörlesztés fedezetét az illetékbevétel 
képezi. A Közgyűlés vállalja, hogy kötelezettségeinek teljesítését esedékességekor, 
aktuális költségvetésében, a felhalmozási kiadásait megelőzően biztosítja. 
 
 

3. § 
 
 

A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi 
Önkormányzatokkal együttes  
 

a ) általános tartaléka 47.267  E Ft, 
b ) működési céltartaléka  226.855  E Ft, 
c ) felhalmozási céltartaléka  1.178.282  E Ft. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének hatáskörébe tartozó 

 
a ) általános tartalék 47.036  E Ft, 
b ) működési céltartalék  226.855  E Ft, 
c ) felhalmozási céltartalék  1.178.282  E Ft.” 

 
 

4.  § 
 
 

(1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 16., 17., 19., 20., 21., 25., 28., 
30., 31., 32., 33., 34. és 35. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 
6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,19., 20., 21., 22., 23. és 24. 
számú melléklete lép. 

 
(2) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,  

16., 17., 20., 21., 25. és 26. számú, az engedélyezett álláshelyek módosítását e 
rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 
5.  § 

 
(1) A Vr. 1. számú melléklete b) Korlátozottan forgalomképes vagyon 9. sorszáma 

alatt található, Szekszárd 1876/1 hrsz.-ú, kórház kápolna művelési ágú, illetve 
funkciójú ingatlan használati jogát a Közgyűlés a Balassa János Kórháztól 
visszaveszi és a használati jogot a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnak adja. 

 
(2) A Vr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 27. számú melléklete lép. 
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Záró és vegyes rendelkezések 
 

6. §  
 
 
(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kihirdetése napján lép 

hatályba. 
(2) E rendelet 5. §-ában foglalt rendelkezés 2008. október 1-jén lép hatályba. 

 
 

 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2008. szeptember hónap 18. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2008. szeptember hónap 18. nap                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                     dr. Bartos Georgina 
                                                                                         megyei főjegyző 



3. számú melléklet 
 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
19/2008. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 71. § (2) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások 
kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 4. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
 

1. § 
 
A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép.  
 
 

2. § 
 
E rendelet 2009. január 1-jével lép hatályba.  
 
 
 
 
  dr. Puskás Imre     dr. Bartos Georgina 
         a Közgyűlés elnöke         megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2008. szeptember 18-án kihirdetésre került.  
 
Szekszárd, 2008. szeptember 18. 
 
 
 
 
         dr. Bartos Georgina 
            megyei főjegyző 
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Melléklet a 19/2008. (IX. 18.) Tolna m. ör-hez 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról  
szóló 17/2000. (XII. 29.) Önkormányzati rendeletéhez 

kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2009. évi tervezett díjtételei 
 (20 % ÁFÁ-val) 

 

 
1.   KÜLÖN MEGRENDELÉS NÉLKÜL KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ 

KÉMÉNYSEPRŐIPARI  KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
 
1.1.  Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 
1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egyedi kéményeinek  
 ellenőrzése és tisztítása 1.300.-Ft/db/év 
 (félévente egyszer)  
1.1.2. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy és 

mellékcsatornás 
 

 gyűjtő kéményeinek ellenőrzése és tisztítása 1.106.-Ft/szintt/év
 (félévente egyszer)  
1.1.3. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek  
 (60 kW felett, 4096 cm2 kűrtőkeresztmetszet alatt) 

ellenőrzése és tisztítása (a használat ideje alatt három 
havonta) 

370.-Ft/fm/alk. 

 
Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a 

hozzájuk  
csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 

   
1.1.4. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek  
 (60 kW felett, 4096 cm2 kűrtőkeresztmetszet felett) 415.-Ft/fm/alk. 
 ellenőrzése és tisztítása (évente egy alkalommal)  
 

Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a 
hozzájuk 

csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 
 
1.1.5. Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti  
 tisztítása (évente egyszer) 610.-Ft/év 
1.1.6. Tartalék egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények   
 ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 455.-Ft/szint/év 
 (évente egyszer)  
1.1.7. Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti  
 tisztítása (évente egyszer) 250.-Ft/fm/év 
1.1.8. Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése,  
 szükség szerinti tisztítása  (évente egyszer) 1.190.-Ft/év 
1.1.9. Gáztüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás  
 gyűjtőkéményei ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 1.055.-Ft/szint/év
 (évente egyszer)  
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1. sz. melléklet 2. oldal 
 

1.1.10. Gáztüzelőberendezések központi kéményeinek  
 ellenőrzése szükség szerinti tisztítása,4096 cm 

kürtőmetszet alatt 
545.-Ft/fm/év 

 és felett  (évente egyszer)  
 

Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a 
hozzájuk 

csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjával. 
 

1.2. Külön jogszabályban meghatározott időszakos 
tartózkodás  

 

 céljára szolgáló üdülőegységek  kéményei  
   
1.2.1. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egyedi kéményeinek   
 ellenőrzése és tisztítása üdülőknél  (négyévenként) 1.380.-Ft/alk. 
   
1.2.2. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy- és 

mellékcsatornás  
 

 gyűjtő kéményeinek  ellenőrzése és tisztítása  1.255.-Ft/alk. 
 üdülőknél (négyévenként)  
   
1.2.3. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek  
 (60 kW felett, 4096 cm2 keresztmetszet alatt)   
 ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén 825.-Ft/fm/alk. 
 (a használat ideje alatt három havonta)  
   
1.2.4. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek  
 (60 kW és 4096 cm2 kűrtőkeresztmetszet felett)  
 ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén 950.-Ft/fm/alk. 
 (évente egyszer)  
   
1.2.5. Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti  
 tisztítása üdülők esetén  890.-Ft/alk. 
 (négyévente egyszer)  
   
1.2.6. Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése,  
 szükség szerinti tisztítása üdülők esetén 1.565.-Ft/alk. 
 (évente egyszer)  
   
1.2.7. Gáztüzelő-berendezések egy- és mellékcsatornás  
 gyűjtőkéményeinek ellenőrzése üdülők esetén 1.380.-Ft/szint/alk.
   
1.2.8. Gáztüzelő-berendezések központi kéményeinek 

ellenőrzése, 
 

 szükség szerinti tisztítása üdülők esetén 705.-Ft/fm/alk. 
 (évente egyszer)  
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1. sz. melléklet 3. oldal 
 

 
2.    KÜLÖN MEGRENDELÉSRE KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ 

KÉMÉNYSEPRŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK 
A fejezetben megnevezett szolgáltatásokat a telephelyről való 

kiszállási költség is terheli 
2.1          Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése,

szakvélemény készítése (létszámigény 1 fő) 
   
2.1.1. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 

esetén 
 1.215.-Ft/db 

2.1.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

      1.695.-Ft/db 

2.1.3. Mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén (átlag 4 szint)       435.-Ft/szint 
2.1.4. Egyedi zárt kémény esetén 1.695.-Ft/db 
2.1.5. Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)       580.-Ft/szint 
2.1.6. Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 

esetén 
3.880.-Ft/db 

2.1.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

4.850.-Ft/db 

  
2.2.     Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez 

végzett 
kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fő) 

 
2.2.1. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 

esetén 
3.880.-Ft/db 

2.2.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

5.825.-Ft/db 

2.2.3. Mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén     4.850.-Ft/szint 
2.2.4. Egyedi zárt kémény esetén 5.825.-Ft/db 
2.2.5. Zárt gyűjtőkémény  esetén (átlag 4 szint)     5.825.-Ft/szint 
2.2.6. Központi kémények gravitációs égéstermék   elvezetés 

esetén 
 9.705.-Ft/db 

2.2.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

 11.640.-Ft/db 

 
2.3.     Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és 

felülvizsgálati 
kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata, 

szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő) 
 

2.3.1. Egyedi kémények gravitációs   égéstermék elvezetés 
esetén  

 3.880.-Ft/db 

2.3.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

 5.825.-Ft/db 

2.3.3. Mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén        4.850.-Ft/szint
2.3.4. Egyedi zárt kémény esetén   5.825.-Ft/db 
2.3.5. Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)      5.825.-Ft/szint
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1.sz. melléklet 4. oldal 
 
2.3.6. Központi kémények gravitációs   égéstermék elvezetés 

esetén 
9.705.-Ft/db 

2.3.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

11.640-Ft/db 

 
3.  GÁZÜZEMŰ KÉMÉNYEK MŰSZAKI ÁTVÉTELÉHEZ ILL. A TÜZELÉSI MÓD 

MEGVÁLTOZTATÁSA ESETÉN SZÜKSÉGES TERHELHETŐSÉG 
MEGHATÁROZÁSA 

 
3.1. Egyedi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján  
 méretezési nomogram felhasználásával  2.585.-Ft/db 
3.2. Gyűjtőkémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján   
 számítógépes méretezés     1.940.-Ft/szint 
3.3. Központi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján  
 számítógépes méretezés  10.350.-Ft/db 
 
  4.  KÜLÖN MEGRENDELÉSRE ILL. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖTELE- 
 ZETTSÉG FÜSTCSÖVEK ELLENŐRZÉSE ÉS TISZTÍTÁSA 
 
 4.1      Füstcsövek ellenőrzése és tisztítása    330.-Ft/db/alkalom 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 

 

 

 

 
 



4. számú melléklet 

M e g á l l a p o d á s   
(tervezet) 

 
 
 
 
Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 
Szekszárd, Szent István tér 11-13., a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 
képviseli dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, 
 
másrészről a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. ,cégjegyzékszám: Cg. 17-09-006033, a 
továbbiakban: Diákétkeztetési Kft.), képviseli Bay Attila ügyvezető között, a 
Szekszárd, Szent István tér 11-13. alatt működő konyha üzemeltetésének, illetve a 
munkahelyi étkeztetési feladat ellátásának átvételéről, az alulírott napon és helyen az 
alábbi feltételekkel: 
 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a Diákétkeztetési Kft. vállalja, hogy a Megyei 

Önkormányzat tulajdonát képező  - a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és 
Műszaki Ellátó Szervezete (a továbbiakban: GAMESZ) kezelésében lévő -  2703 
hrsz.-ú, Szekszárd, Szent István tér 11-13. alatti – a GAMESZ és feladatátvevő 
között külön létrejött bérleti szerződés alapján használt ingatlanrészben, a 
GAMESZ konyhájának működtetését, munkahelyi vendéglátási feladata ellátását 
– 2008. november 1-jétől átveszi, az Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei 
Önkormányzat intézményei és az épületben működő többi szervezet 
foglalkoztatottjai, hozzátartozói, a szervezetek nyugdíjasai részére –  erre 
irányuló igény esetén,  a munkáltatókkal külön megkötendő szerződés alapján és 
feltételekkel, térítés ellenében napi egyszeri étkeztetést (ebéd igénybevétel 
lehetőséget) biztosít.    

 
2. A Diákétkeztetési Kft. vállalja, hogy a bérelt helyiségekben továbbra is konyhát 

működtet, a főzőkonyha (a későbbiek során esetlegesen melegítő konyha) 
működési engedélyeztetéshez szükséges feltételeket ismeri, a működési 
engedélyt megkéri és biztosítja. 

 
3. A Diákétkeztetési Kft. a bérleti szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül, 

bérbe adó számlája alapján, egy összegben, bruttó 2.300 E Ft bérleti díjat fizet 
bérbe adónak. 

 
4. Az ingatlanrészre vonatkozó bérleti szerződést a GAMESZ és a Diákétkeztetési 

Kft.  jogosult megkötni. A bérleti szerződés érvényességéhez a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése elnökének jóváhagyása szükséges. 

 
5. A felek megállapodnak abban, hogy a konyha melegítő konyhává szervezéséről, 

annak időpontjáról az üzemeletetést átvevő Diákétkeztetési Kft. jogosult dönteni. 
A Diákétkeztetési Kft. vállalja, hogy a melegítő konyhává szervezés időpontját 
megelőzően 30 nappal erről partnereit tájékoztatja.  
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6. Jelen megállapodás 5 éves határozott időtartamra – 2008. november 1-jétől 
2013. október 30. napjáig – szól.  

 
7. A megállapodó felek rögzítik, hogy az ellátás nyújtása során felmerülő, a 

működést, az étkeztetést illető panaszügyek tekintetében a Diákétkeztetési Kft. 
jogosult eljárni.  

 
8. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. vállalja, hogy tevékenységét úgy végzi, hogy az 

épületben működő hivatalok tevékenységét nem zavarja, a munkaidőt, épület 
nyitás, zárás időpontját figyelembe veszi, az ezen időtartamon kívül eső 
tevékenységről minden alkalommal, külön egyeztet az épületet üzemeltető 
szervezet vezetőjével, vagy távolléte esetén helyettesével. 

 
9. A végzett feladat ellátásához a Megyei Önkormányzat anyagi eszközökkel nem 

járul hozzá. 
 
10. A Megyei Önkormányzat az ingatlan felújítási, karbantartási költségeihez a bérleti 

szerződésben foglaltaknak megfelelően járul hozzá. 
 
11. A GAMESZ a feladatellátáshoz kapcsolódó, értékben és mennyiségben 

nyilvántartott ingó vagyont átadás- átvételi leltár alapján –a bérleti szerződésben 
foglalt feltételekkel - a  Diákétkeztetési Kft.-nek bérbe adja, azzal, hogy átvevő – a 
bérleti szerződés lejártakor, az átadás-átvételi leltárban foglalt mennyiség szerint 
tartozik azt visszaadni. Az elhasználódott eszközök pótlásáról a feladatot átvevő 
gondoskodik. 

 
12. Az ingó vagyonra vonatkozó bérleti szerződésben felek lehetővé teszik, hogy a 

Diákétkeztetési Kft. az eszközök visszaadását, selejtezését kezdeményezhesse. 
 
13. A Diákétkeztetési Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező ingó vagyon leltározását elősegíti és biztosítja, és abban 
közreműködik. 

   
14. A GAMESZ által a konyhán foglalkoztatott  - 5 fő közalkalmazott - további 

foglalkoztatását –  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Kjt. ) 25/A. és 25/B. §-ainak megfelelően a Diákétkeztetési Kft. 
vállalja, erről nyilatkozik. 

 
15. A Diákétkeztetési Kft. vállalja, hogy a közalkalmazottak tovább foglalkoztatásához 

szükséges eljárásban a vonatkozó jogszabályi előírások szerint jár el, 
együttműködik a Tolna Megyei Önkormányzattal és a dolgozók jelenlegi 
foglalkoztatójával.  

 
16. A Diákétkeztetési Kft. a bérbevett helyiségekben üzemeltetett konyha és étterem 

kapacitásának lekötésére saját szervezésben jogosult, abban az esetben is, ha 
az Önkormányzati Hivatal, vagy intézményei részéről jelentkező szolgáltatás 
igénybevételére irányuló igény csökken, biztosítani tudja kapacitásának 
kihasználtságát. 
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17. A határozott időtartam lejártát megelőzően felek – a megyei főjegyző, vagy a 

Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének kezdeményezése alapján - 2013. május 1- és 
május 31. közötti időpontban egyeztetnek a feladatellátással, bérleménnyel 
kapcsolatos jövőbeni szándékokról, a szerződés lejártáig szükséges 
intézkedésekről, illetve a szerződés lejártát követő teendőkről. 

 
18. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvben, a Munka Törvénykönyvében, a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvényben foglaltak az irányadóak. Felek megállapodnak abban, hogy a 
konyha működtetésével, a munkahelyi vendéglátási feladat ellátásával 
kapcsolatos bármely kérdést, amellyel kapcsolatban probléma merül fel, 
egyeztetéssel rendeznek. A vitás kérdések rendezésére a megállapodó felek a 
Szekszárdi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
 
Szekszárd, 2008. szeptember ….                                   
 
 
 
 
              dr. Puskás Imre                                                 Bay Attila 
     a Tolna Megyei Közgyűlés                    a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt 
                      elnöke                                               Felelősségű Társaság 
                                                                                         ügyvezetője 

 
 
 
 
Záradék 
 
Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……/2008. (IX. 18.) 
közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2008. ……………………………. 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző  
 
 



5. számú melléklet 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
 

amely létrejött az alulírott helyen és időben, a szerződő felek, egyrészről a  
 

Tolna Megyei Önkormányzat 17/1999. (XI.29) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Önkormányzati 
rendelet) 11.§ (1) és (6) bekezdéseiben, valamint az 1. sz. mellékletének 22. sorszámában foglaltak alapján a 
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7., képviseli: 
Dr. Muth Lajos főigazgató)‚ mint a bérbeadó (továbbiakban : Bérbeadó), másrészről a 

 
PHARMANOVA Vagyonkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 
9., cg. 01-10-044223, adószáma: 11929853-2-42, képviseli: Kinics László, az igazgatóság elnöke), mint a 
bérlő (továbbiakban: Bérlő)  
 
között az alábbi feltételekkel: 
 
 
Előzmények: 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., továbbiakban: Önkormányzat) 
1/1 arányú kizárólagos tulajdonában áll a Szekszárd, belterület 4727/7 hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 17-19. szám alatt található összesen 12.8441 HA 
alapterületű kivett kórház megnevezésű ingatlan (továbbiakban: Kórházi ingatlan). 
 
A Kórházi ingatlan - jogszabályon alapuló rendelkezés folytán – a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa 
János Kórháza, jelen szerződés szerinti Bérbeadó ingyenes használatában áll. 
 
Bérlő jelen szerződés aláírását megelőzően jelezte Bérbeadó felé, hogy a Kórházi ingatlanon fekvő, jelenleg 
Rendelőintézetként működő 3332 m2 területnagyságú felépítményben (továbbiakban: Rendelőintézet) 
összesen egy mintegy 130-150 m2 alapterületű helyiséget bérelne, melyben saját költségén közforgalmú 
gyógyszertárat alakítana ki, és működtetne hosszútávon. Szerződő felek egymással, és a tulajdonos 
Önkormányzattal folytatott egyeztetéseket követően, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2008. (IX.18.) határozatára figyelemmel, és a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 
(továbbiakban: megyei közgyűlés elnöke) jóváhagyásával a szerződő felek az alábbiakban állapodnak meg:  
 
 
A szerződés tárgya: 

 
1. Bérbeadó a szerződés 12. pontjában meghatározott kezdőnaptól számított 10 éves határozott időre 

bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Rendelőintézet földszintjén elhelyezkedő, összesen 116,5 
m2 alapterületű helyiségeket (továbbiakban együtt: Bérlemény) közforgalmú gyógyszertár 
kialakítása, és üzemeltetése céljából (továbbiakban: gyógyszertár profil). 

 
2. Szerződő felek a Rendelőintézet jelenlegi és a Bérlemény tervezett alaprajzát jelen szerződés 1/a 

és 1/b sz. mellékleteként, míg a fentiekben megjelölt Kórházi ingatlan tulajdoni lapját 2. sz. 
mellékletként csatolják. Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő a Bérleményben közforgalmú 
gyógyszertárat üzemeltessen azzal, hogy a szükséges szakhatósági engedélyek (építésügyi 
hatóság, ÁNTSZ stb.) beszerzése kizárólag Bérlő kötelezettsége és költsége. 

 
Bérbeadó hozzájárulását adja, hogy a gyógyszertár vezetésére a törvényben meghatározott 
feltételek fennállása esetén az ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete Tisztifőgyógyszerésze 
hatósági vezetőt rendeljen ki. 

 
3. Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérlemény bérbe adására vonatkozóan a tulajdonos Önkormányzat 

részéről felhatalmazással rendelkezik, továbbá, hogy a jelen bérleti szerződés jelen formában, 
módon és tartalommal történő megkötésének sem jogszabályi sem egyéb akadálya nincs. 
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Bérbeadó kijelenti továbbá, hogy jelen bérleti jogviszony tekintetében a Bérlemény feletti 
rendelkezési joga semmilyen módon nem korlátozott, így különösen a Bérleményre harmadik 
félnek nincs előbérleti joga, opciója, követelése vagy használati joga. 

 
 

A bérleti díj és egyéb költségek: 
 

4. Szerződő felek a Bérlemény bérleti díját a teljes 10 éves (120 hónapos), jelen szerződés 12. 
pontjában részletezett bérleti időtartamra 149.000.000,- Ft, (azaz száznegyvenkilencmillió forint) 
összegben állapítják meg, amely havonta 1.241.666,-Ft (azaz egymillió-kettőszáznegyvenegyezer-
hatszázhatvanhat forint) bérleti díjat jelent. Szerződő felek megállapítják, hogy Bérbeadó jelen 
szerződés szerinti tevékenysége az ÁFA törvény 86. § (1) bekezdésének l) pontja szerint mentes 
az adó alól, azt Bérbeadó a 88. § (1) bekezdése szerint nem tette adókötelessé.  

 
5. Bérlő a 10 éves (120 hónapos) bérleti időtartamra vonatkozó bérleti díjat az alábbi ütemezésben 

köteles megfizetni:  
 

a) Bérlő jelen szerződés aláírásának napjától számított legkésőbb 3 munkanapon belül 
25.000.000,- Ft (azaz huszonötmillió forint) bérleti díj összeget fizet meg előre, egy összegben 
Bérbeadónak, olyan módon hogy átutalja azt Bérbeadó OTP Banknál vezetett 11746005-
15416308 számú bankszámlájára. 

 
b) Bérlő a Bérleményben megnyitandó közforgalmú gyógyszertár építési engedélyének jogerőre 
emelkedése napjától számított legkésőbb 30 napon belül további 100.000.000,- Ft (azaz 
százmillió forint) bérleti díj összeget fizet meg előre, egy összegben Bérbeadónak, olyan módon 
hogy átutalja azt Bérbeadó OTP Banknál vezetett 11746005-15416308 számú bankszámlájára. 
 
Az 5. a) pontban meghatározott bérleti díj összegről jelen szerződés aláírásával egyidőben, az 5. 
b) pontban meghatározott bérleti díj összegről a jogerős építési engedély bemutatását követő 
munkanapon a Bérbeadó számlát bocsát ki. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő a működési 
engedély meglétéről a Bérbeadót a működési engedély kiadásáról szóló jogerős határozat egy 
másolati példányának átadásával értesíti. 

 
c) A 149.000.000,- Ft teljes összegű bérleti díjból még hátralékos 24.000.000,- Ft (azaz 
huszonnégymillió millió forint) bérleti díj összeget Bérlő havonta egyenlő részletekben a bérleti 
időtartam 12. pontban meghatározott kezdő napjától havi bérleti díj formájában fizeti meg. A havi 
bérleti díj mértéke 200.000,- Ft (azaz kétszázezer forint összeg), amelyet Bérlő havonta előre, 
Bérbeadó számlája alapján, a tárgyhónap 15. napjáig, a fent jelzett számlára történő átutalással 
köteles megfizetni. 
 
d) A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a jövőben az ÁFA törvény esetleges 
változása folytán a Bérbeadó ÁFA alannyá válik, illetve a bérleti díjról a számlát ÁFÁ-val 
növelten köteles kiállítani, akkor a fent rögzített bérleti díjakat Bérlő ÁFÁ-val növelten köteles 
megfizetni a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.  

 
6. Az 5. c) pont szerinti 24.000.000,-Ft összegű bérleti díj összeg értékállandóságának biztosítása 

érdekében a 200.000,-Ft havi bérleti díj összeg évente, a tárgyév január 1. napjával, a Magyar 
Központi Statisztikai Hivatal által kibocsátott fogyasztói árindex mértékével automatikusan 
módosul. Bérbeadó évente egyszer, minden tárgyév április 30. napjáig megállapítja a tárgyévre 
alkalmazásra kerülő indexálás mértékét, melyet visszamenőleges hatállyal, a tárgyév január 1. 
napjától érvényesít. Az indexálás bázisa évről-évre a módosítás mértékének megállapítása 
időpontjában érvényes havi bérleti díj összege. Az első módosítás 2010. január 1-től esedékes. 

 
A Bérbeadó az 5. c) pont szerinti havi bérleti díj módosítását megelőzőleg köteles a Bérlőt írásban 
értesíteni a bérleti díj emelésének mértékéről és annak statisztikai alapjáról. Az értesítés 
kézhezvételéig a Bérlő a hatályos (emelés előtti) bérleti díj mértékét köteles Bérbeadónak 
megfizetni azzal, hogy a Bérbeadó az értesítés megküldése és a tárgyév január 1. napja közötti 
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időszakra esedékes, az emelés előtti és a megemelt bérleti díj különbözetéről az értesítés 
megküldésével egyidejűleg számlát bocsát ki bérlő részére, amelyet Bérlő a számla szerint köteles 
teljesíteni.  

 
7. Amennyiben a Bérlő a bérleti díj megfizetésével késedelembe esik, Bérbeadó részére késedelmi 

kamatot köteles fizetni (a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékben). 
 

8. Amennyiben Magyarországon hivatalos pénznemként az Euro kerül bevezetésre, bevezetés 
napjától kezdődően a bérleti díj Euro-ban fizetendő meg. Ebben az esetben Felek a bérleti díjat  a 
Magyar Nemzeti Banknak a számla kibocsátásának napján érvényben levő EURO/HUF árfolyama 
alapján állapítják meg, amelyet ezt követően évente az EUROSTAT által megállapított fogyasztói 
árindex (HICP = Harmonized Index of Consumer Prices) alapján módosítanak.  

 
9. Felek egyezően rögzítik, hogy Bérlő a közüzemi szolgáltatások díját (a Bérleményben fogyasztott 

villanyáram, gáz, víz, fűtés és csatorna) külön almérő alapján vagy - amennyiben külön almérő 
nincs, illetve az nem alakítható ki - a Bérlemény és a Rendelőintézet alapterületének arányában 
fizeti meg közvetlenül a közüzemi szolgáltató, vagy – amennyiben a szolgáltatóval Bérbeadó áll 
jogviszonyban – Bérbeadó részére. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlő által külön 
almérő- illetve mérőóra felszereltetésére kerül sor, a közüzemi szolgáltatóknál fogyasztóként a 
működési engedély kiadásától számított 8 napon belül Bérlő köteles bejelentkezni. 

 
10. A Bérlemény egyéb üzemeltetési költségét (pl. takarítás, vagyonvédelem, stb.) a Bérlő köteles 

viselni. 
 
 
A szerződés hatályba lépése, a bérleti jogviszony időtartama 
 

11. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 
 
12. A jelen szerződés szerinti bérleti időtartam kezdete a Bérleményben Bérlő által létrehozandó 

közforgalmú gyógyszertár létesítési és működési engedélye (továbbiakban: működési engedély) 
kiadásának a napja. Amennyiben a működési engedély kiadására 2008. november 30. napjáig nem 
kerül sor, úgy a bérleti időtartam kezdő napja 2008. december 1. napja. 

 
13. A bérlet időtartama a 12. pontban rögzített kezdőnaptól számított 10 éves határozott ideig tart. 

Szerződő felek előre megállapodnak, hogy – abban a nem várt esetben - ha Bérlő, illetve albérlő 
neki fel nem róható okból 2009. november 30. napjáig nem kapja meg az ÁNTSZ-től a 
közforgalmú gyógyszertárra a működési engedélyt, Bérlő a jelen szerződéstől 2009. december 31. 
napjáig elállhat, amely következtében a szerződés megszűnik. A Bérlő ezen okból történt elállása 
esetén Bérbeadó 12.500.000,-Ft-ot azaz tizenkétmillió-ötszázezer forint összeget, mint bánatpénzt 
megtarthat, azzal, hogy a Bérlő által az 5. pont szerint már megfizetett bérleti díj ezt meghaladó 
teljes összegét köteles Bérlő részére a szerződés megszűnése napjától számított legkésőbb 30 
napon belül visszafizetni.  

  
14. A szerződő felek megállapodnak, hogy a bérleti jogviszony 10 éves határozott ideje elteltét 

megelőző 3 hónappal egyeztetést tartanak, és közös megegyezéssel a bérleti jogviszony 
továbbfolytatását határozhatják el, amelynek megfelelően módosíthatják jelen szerződést.  

 
 
 
 
Rendes felmondás: 
 

15. Szerződő felek rögzítik, hogy a 10 éves határozott idő lejártáig egyik fél sem jogosult a rendes 
felmondás jogával élni.  
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Rendkívüli felmondás: 
 

16. Az alábbi esetek a Bérlő súlyos szerződésszegésének minősülnek: 
a) Bérlő több mint 2 (kettő) hónapos hátralékban van a bérleti díj, közüzemi költség vagy egyéb fizetési 

kötelezettség megfizetésével; vagy 
 

b) abban az esetben, ha Bérlővel szemben csődeljárás indult vagy felszámolását rendelték el, vagy a 
Bérlő kezdeményezte ezeket az eljárásokat; vagy 

 
c) Bérlő vagy albérlő nem a gyógyszertári profilnak megfelelő használat szerint használja a 

Bérleményt, vagy Bérlő, illetve albérlő súlyosan megsérti a Kórházi Ingatlan működésének 
rendjét; vagy 

 
d) Bérlő vagy albérlő egyébként nem teljesíti a Szerződés alapján fennálló lényeges kötelezettségét. 

 
17. A fenti esetek bármelyikének 16. pont szerinti bekövetkezésekor Bérbeadó a következményekre 

történő figyelmeztetéssel írásbeli értesítést küld Bérlő részére, amelyben a szerződésszegés 
orvoslására szólítja fel a Bérlőt (Szerződésszegési Értesítés). Amennyiben a Bérlő a 
Szerződésszegési Értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül nem orvosolja a 
szerződésszegést, úgy Bérbeadó további 8 (nyolc) napon belül jogosult a Bérlőhöz intézett írásbeli 
értesítéssel a Szerződést felmondani (Felmondási Értesítés). A felmondás az elmulasztott 
határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat.  

18. Az alábbi eset a Bérbeadó súlyos szerződésszegésének minősül:  

Bérbeadó nem teljesíti a Szerződés alapján fennálló lényeges kötelezettségét, és ez nem kerül 
orvoslásra, a Bérlő erre vonatkozó írásbeli felszólításnak kézhezvételét követő 90 (kilencven) nap 
elteltével. A felszólításnak ki kell terjednie a feltételezett szerződésszegési esemény és arra vonatkozó 
jogkövetkezmények leírására. 

19. A 18. pontban foglaltak bekövetkezése esetén Bérlő a következményekre történő figyelmeztetéssel 
ismételten írásbeli értesítést küld a Bérbeadó részére, amelyben a szerződésszegés orvoslására szólítja 
fel a Bérbeadót (Szerződésszegési Értesítés). Amennyiben a Bérbeadó a Szerződésszegési Értesítés 
kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül nem orvosolja a szerződésszegést, úgy Bérlő további 
8 (nyolc) napon belül jogosult a Bérbeadóhoz intézett írásbeli értesítéssel a Szerződést felmondani 
(Felmondási Értesítés). A felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat. 

 
20. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a bérleti jogviszony Bérbeadó rendkívüli 

felmondása miatt szűnik meg, úgy Bérbeadó az 5. a) és b) pontokban rögzítettetek szerint Bérlő 
által már megfizetett bérleti díj összegek visszafizetésére nem köteles, ezzel kapcsolatosan Bérlő 
semmilyen térítési igénnyel nem élhet. Bérlő azonban ebben az esetben nem köteles a megszűnés 
napjától kezdődően az 5. c) pont szerinti havi bérleti díjak megfizetésére, ezzel kapcsolatosan 
Bérbeadó semmilyen térítési igénnyel nem élhet. 

 
21. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a bérleti jogviszony Bérlő rendkívüli 

felmondása miatt szűnik meg, úgy Bérbeadó az 5. a) és b) pontokban rögzítettek szerint Bérlő 
által már megfizetett bérleti díj összegek időarányos visszafizetésére köteles, tekintettel arra, hogy 
ezen összeggel jogalap nélkül gazdagodna. Ennek megfelelően Bérbeadó köteles 1.041.667,- Ft 
jelen szerződés szerinti, mindenkori (KSH vagy EUROSTAT) fogyasztói árindexszel korrigált 
értéke és a bérleti jogviszony kezdetétől számított 120 hónapból még hátralévő hónapok száma 
szorzatának megfelelő mértékű összeg visszafizetésére, a bérleti jogviszony megszűnésétől 
számított 30 napon belül.  Bérlő ebben az esetben sem köteles a megszűnés napjától kezdődően az 
5. c) pont szerinti havi bérleti díjak megfizetésére, ezzel kapcsolatosan Bérbeadó semmilyen 
térítési igénnyel nem élhet. 
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Eljárás a szerződés megszűnése esetén:  
 

22. A Bérlő a bérleti időtartam lejárta esetén a lejárat napján, illetve a szerződés rendkívüli 
felmondása esetén a felmondási idő utolsó napján a rendeltetésszerű használatból származó 
elhasználódástól eltekintve ugyanolyan állapotban szolgáltatja vissza a Bérleményt Bérbeadó 
számára, amilyenben a gyógyszertár kialakítását követően, a működési engedély kiadásának 
napján volt. Bérlő megfelelő gondossággal köteles eljárni a Bérlemény részét nem képező 
ingóságok, valamint az esetleges albérlők vagy alkalmazottak által a Bérleménybe bevitt 
ingóságok elszállításakor. A Bérbeadó nem köteles a Bérlő beruházásait megtéríteni és egyik fél 
sem érvényesíthet semmilyen követelést a másik féllel szemben a Bérleményben maradt 
berendezések és anyagok tekintetében. 

 
23. A Bérlemény Bérbeadónak történő visszaszolgáltatásakor a szerződő felek elszámolnak 

egymással, amely elszámolás kiterjed különösen minden esedékes vagy olyan követelésre, amely 
a bérleti díjjal, biztosítással vagy hasonló költségekkel kapcsolatos. A Bérlő köteles a 
Bérleményben használható valamennyi szolgáltatást megszüntetni a Szerződés megszűnésekor. 

 
A Bérlemény birtokba adása, a gyógyszertár kialakítása: 
 

24.     Szerződő felek megállapodnak, hogy Bérlő jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül, a 
szerződő felek által előre egyeztetett időpontban kerül a Bérlemény birtokába. A szerződő felek a 
birtokba adásról jegyzőkönyvet vesznek fel. A birtokba adástól a Bérlemény Bérlő kizárólagos 
használatába kerül. 

 
25.   A birtokba adás napjától kezdődően Bérlő vállalja, hogy a Bérleményben saját költségén 

közforgalmú gyógyszertárat alakít ki, előreláthatóan legkésőbb 2008. december 31. napjáig, 
ennek során – a Bérbeadóval előzetesen egyeztetett tervek alapján – a Bérleményen szerkezeti 
változtatásokat és építészeti, gépészeti, illetve villamossági átalakításokat eszközöl. Bérbeadó 
kötelezi magát, hogy a közforgalmú gyógyszertár kialakításának munkálataihoz – így különösen 
az építési és egészségügyi szakhatósági eljárásokhoz – a szükséges hozzájárulásokat és 
nyilatkozatokat a munkálatok megkezdése időpontját megelőző 15 nappal korábban előterjesztett 
megkeresés alapján megadja, illetve a tulajdonosi hozzájárulásokat, nyilatkozatokat a 
tulajdonostól beszerzi. A Bérbeadó kijelenti és garantálja, hogy a jelen pontban meghatározott 
hozzájárulásokat indokolatlanul nem tagadja meg, illetve nem késlelteti, továbbá megtesz mindent 
annak érdekében, hogy a tulajdonos Önkormányzat hozzá hasonlóan járjon el. Bérlő kijelenti, 
amennyiben az építési engedély megadásának a feltétele parkoló kialakítása vagy megváltása, 
annak teljes költségét viseli.   

 
26. A Bérlő a Bérlemény átalakítását megelőző legalább 10 nappal korábban köteles az átalakításra 

vonatkozó tervdokumentációt – ideértve a fűtés-, a vízvezeték-, csatornarendszer, illetve a 
villanyáram hálózat kiépítésére, tűzoltó berendezés létesítésére vonatkozó terveket – a Bérbeadó 
és a tulajdonos Tolna megyei Önkormányzat részére rendelkezésre bocsátani, illetve a tulajdonos 
Tolna megyei Önkormányzattól a tervdokumentáció jóváhagyását kérni. 

 
27. Bérlő és Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a közforgalmú gyógyszertár kialakításának munkálatai, 

a Bérlemény átalakítása átmenetileg zavarhatja a Kórházi Ingatlan, illetve a Rendelőintézet 
használatát, de rendeltetésszerű használatát nem akadályozhatja. A Bérlő az ilyen helyzetben 
elvárható mértékben mindent megtesz azért, hogy a zavaró hatásokat minimalizálja és törekszik a 
Kórházi ingatlan és a Rendelőintézet használói aránytalan vagy szükségtelen zavarásának 
elkerülésére. A Bérlő a Bérlemény kialakításának ideje alatt a Rendelőintézet nyitva tartási idején 
kívüli időtartamban – az átalakítási munkálatokra tekintettel - köteles megakadályozni, hogy 
illetéktelen személyek a Rendelőintézet átalakítással nem érintett területére bejuthassanak. 

 
28. Szerződő felek megállapítják, hogy Bérlemény területén helyezkedik el a Rendelőintézet látogatói 

által közösen használt vizesblokk, illetve szociális helyiségek (WC, mosdó). Tekintettel arra, hogy 
a vizesblokk rendelkezésre állása továbbra is a Rendelőintézet működésének feltétele, Bérlő 
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kötelezi magát, hogy a Rendelőintézet Bérbeadó által megjelölt részén a jelenlegihez hasonló 
kapacitású, alapterületű vizesblokkot alakít ki saját költségén – melyben benn foglaltatik az 
esetleges tervezési, engedélyezési, kivitelezési költség is - a birtokba adás napjától számított 60 
napon belül. Bérlő az új vizesblokk kialakítását és átadását megelőzően köteles a Bérleménybe 
bejutást biztosítani azon személyek számára, akik a Bérleményben lévő vizesblokkot használni 
kívánják.  

 
29. Szerződő felek rögzítik, hogy Bérlő köteles a Rendelőintézet bejáratának átépítésére, olyan 

módon, hogy a birtokba adás napjától számított 60 napon belül, de legkésőbb a Bérleményben 
kialakítandó gyógyszertár megnyitása napjáig a korábban már említett 1/a szám alatt mellékelt 
alaprajzon megjelölt bejáratnál szélfogót alakít ki, amelyből külön nyílászárókon keresztül 
biztosított a közvetlen bejutás a Bérlemény (gyógyszertár) területére. Bérlő vállalja továbbá a 
Rendelőintézet hátsó bejáratánál lépcső kialakítását és az átalakítás során általa leválasztott 
folyosórész festését.  

 
30. A Bérlő köteles gondoskodni a Bérlemény megfelelő őrzéséről és vagyonvédelméről. E körben a 

Bérlő a működési engedély kiadásától számított 15 napon belül köteles vagyonbiztosítási 
szerződést kötni. A vagyonbiztosításról szóló kötvény egy-egy másolatát annak kézhezvételét 
követően haladéktalanul köteles a Bérbeadó és a tulajdonos Tolna megyei Önkormányzat részére 
átadni. 

 
 
Albérletbe adás 
 

31. Szerződő felek megállapodnak, és Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy Bérlő jogosult – tekintettel 
arra, hogy Bérlő közvetlenül nem, csak érdekeltségi körében álló társaságok útján üzemeltet 
gyógyszertárakat – a Bérleményt albérletbe adni egy, a – szerződéses vagy tulajdonosi kapcsolat 
alapján – érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságnak. Az albérleti szerződés tervezete jelen 
szerződés 3. számú mellékletét képezi. Az albérleti szerződés tervezetét a Szerződő felek a 
17/2006. (XII. 15.) számú önkormányzati rendeletének 13. § (1) bekezdése szerint egyeztetettnek 
tekintik. A megyei közgyűlés elnökének jelen szerződés záradékában megadott jóváhagyása 
kiterjed az albérleti szerződés tartalmára is.  

 
32. Bérlő tudomásul veszi, hogy az albérlője által okozott károkért Bérbeadóval szemben úgy felel, 

mintha a kárt maga okozta volna. Bérlő a szerződés rendelkezéseinek az albérlő általi be nem 
tartásáért is felelősséggel tartozik a Bérbeadó felé. 

 
33. Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul - a tulajdonos Önkormányzat pedig a korábban 

említett …./2008. (IX.18.) számú közgyűlési határozatban hozzájárult - ahhoz, hogy bérlő, illetve 
az albérlő a Bérleményt székhelyeként, illetve telephelyként (fióktelepként) használja, a 
Bérlemény a cégnyilvántartásban fentiek szerint feltüntetésre kerüljön.  

 
 
Szerződő felek egyéb megállapodásai: 
 

34.     Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményt rendeltetésszerűen, a szerződésben megjelölt 
célra használja és a tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat és szakmai 
előírásokat maradéktalanul betartja és betartatja, a tűzvédelmi és munkavédelmi szabályzatot 
elkészíti, illetőleg elkészítteti.    

 
35.     Bérlő kötelezettséget vállal, hogy a Bérleményt berendezéseivel együtt jó karban tartja az ezzel 

kapcsolatos jogszabályi kötelezettségének eleget tesz. Az esetleges további átalakításról annak 
tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal korábban köteles a Bérbeadót előzetesen 
tájékoztatni, illetve engedélyét megszerezni.  
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36. Bérbeadó gondoskodik a Rendelőintézet, továbbá a Bérlemény előtti járdaszakasz és a Bérlemény 
gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztaságáról, rendszeres takarításáról, 
hó-, por- és síkosságmentesítéséről, saját költségén, a nyitvatartási időn túl is.  

 
37. Bérlő gondoskodik a Bérlemény tisztaságáról, rendszeres takarításáról, továbbá rovar- és 

rágcsáló-mentesítéséről saját költségén.  
 

38. Bérbeadó kötelezi magát, és jelen szerződés aláírásával is úgy nyilatkozik, hogy a Kórházi 
Ingatlanban és a Rendelőintézetben közforgalmú gyógyszertár nem üzemel, és másik közforgalmú 
gyógyszertár (és/vagy közforgalmú gyógyszertári funkciót is ellátó intézeti gyógyszertár) 
megnyitásához a bérleti jogviszony fennállása alatt sem a Rendelőintézet, sem a Kórházi ingatlan 
területén nem járul hozzá, illetve erre vonatkozó kötelezettséget nem vállal. Bérbeadó garantálja, 
hogy a Kórházi ingatlan területén a szerződés aláírásakor működő intézeti gyógyszertár 
közforgalmú gyógyszertár funkciót sem jelenleg, sem a bérleti jogviszony fennállása teljes ideje 
alatt nem lát el, és nem fog ellátni.  

 
39. Bérbeadó kötelezi magát, hogy amennyiben a Bérleményben üzemelő közforgalmú gyógyszertár 

ügyeleti szolgálatot lát el, úgy szükség szerint megfelelően biztosítja a bejutást a Rendelőintézetbe 
annak nyitva tartási idején kívül is a 29. pont szerinti új bejáraton (szélfogón) keresztül.  

 
40. Szerződő felek megállapítják, hogy a Rendelőintézetben a járóbeteg (szak)ellátás folyamatos, 

változatlan egészségügyi szolgáltatásokkal és igénybevevői körrel történő működtetése jelen 
szerződés teljesítése szempontjából Bérbeadó részéről lényeges kötelezettségnek minősül. 

 
41. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadó, vagy a tulajdonos Önkormányzat a 

Rendelőintézet vagy a Kórházi ingatlan területén egy évet meg nem haladó időtartamú olyan 
mértékű felújítást vagy beruházást végez, melynek következtében a felújítás, illetve beruházás 
időtartama alatt a bérleményben működő gyógyszertár értékesítési forgalma csökken, a 
Bérbeadót, illetve a tulajdonos Önkormányzatot a felújítással, illetve a beruházással 
összefüggésben bekövetkező forgalomcsökkenés miatt kártérítési kötelezettség nem terheli. Ilyen 
esetben is köteles azonban a Bérbeadó és/vagy a tulajdonos Önkormányzat mindent megtenni 
annak érdekében, hogy az említett munkálatok a lehetőségekhez képest a legkisebb mértékben 
zavarják a gyógyszertár működését.  
Amennyiben a jelen pontban írt felújítás, illetve beruházás időtartama az egy évet várhatóan vagy 
ténylegesen meghaladja, illetve abból eredően jelentős mértékben csökken a Bérlő (gyógyszertár) 
értékesítési forgalma, a szerződő felek haladéktalanul kötelesek egymással egyeztetni, és a jelen 
szerződést úgy módosítani, amelynek eredményeként a Bérlőt ért hátrány minimalizálásra kerül.  
E pont alkalmazásában értékesítési forgalomcsökkenésnek minősül, ha a bérleményben működő 
gyógyszertár értékesítési forgalma a felújítási vagy beruházási munkák megkezdését megelőző hat 
hónap értékesítési forgalmának átlagát nem éri el. 

 
42. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bizonyíthatóan a Bérlemény működési 

körébe tartozó okból, azaz a Bérleményben keletkezett tűz, csőtörés vagy más hasonló károsító 
esemény miatt a Rendelőintézetben kár keletkezik, azért a Bérlő felelősséggel tartozik, és a 30. 
pontban írt biztosítási szerződés alapján köteles helytállni. 

 
43. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Rendelőintézetben folytatott járóbeteg ellátást 

a Bérbeadó (illetve Önkormányzat) másik ingatlanba helyezi át, úgy Bérbeadó köteles ebben a 
másik ingatlanban a Bérleménnyel megegyező alapterületű és adottságú ingatlanrészt 
csereingatlanként biztosítani Bérlőnek közforgalmú gyógyszertár üzemeltetése céljára, amelynek 
tárgyában a bérleti jogviszony a jelen szerződésben rögzített, változatlan feltételekkel tovább 
folytatódik.  

 
44. Bérbeadó köteles a Rendelőintézetet megfelelően karbantartani, valamint saját költségére köteles 

a Rendelőintézeten kívül és belül minden olyan ésszerű munkálatot elvégezni amely a Bérlemény 
karbantartása vagy megfelelő üzemeltetésének biztosítása szükségessé tesz. Amennyiben 
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Bérbeadó nem tesz eleget a jelen pont szerinti kötelezettségének, úgy Bérlő jogosult a szükségessé 
váló munkálatok Bérbeadó költségére, Bérbeadó egyidejű értesítése mellett elvégezni.  

 
45. Bérlő jogosult a Bérleményen belül reklámhordozóját és logóját elhelyezni. A Bérlemény 

homlokzati részén bármilyen reklámhordozót csak az elhelyezéshez szükséges hatósági 
engedélyek után és a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával szerelhet fel. Bérbeadó már jelen 
szerződés aláírásával hozzájárul a jogszabályban előírt - megvilágított - gyógyszertár felirat 
(tábla) elhelyezéséhez, illetve Bérlő és/vagy albérlő logójának elhelyezéséhez a Bérlemény 
homlokzatán.  

 
46. Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával – amennyiben az szükséges - a Bérlemény rendeltetési mód 

változtatásához, azaz gyógyszertárként való feltüntetéséhez hozzájárul.  
 
47. Bérbeadó hozzájárulását adja továbbá, hogy a gyógyszertár vezetésére az 2006. évi XCVIII. 

törvény meghatározott feltételek fennállása esetén az ÁNTSZ hatósági vezetőt rendeljen ki. 
 
 
Vegyes rendelkezések 

48. Bérlő és Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződést aláíró képviselőik teljes 
jogkörrel és felhatalmazással bírnak a szerződés megkötésére; a szerződés a Bérlő és a Bérbeadó 
érvényes és kötelező erejű kötelezettségeit testesíti meg, amelyek a szerződés rendelkezései szerint 
kikényszeríthetőek. Bérlő és Bérbeadó kijelenti, hogy részükről minden szükséges intézkedés 
megtörtént ahhoz, hogy a szerződés, amelyet szerződő félként aláír, aláírására és a benne foglalt 
kötelezettségei teljesítésére sor kerüljön, valamint, hogy a benne leírt ügyletek végrehajtására kellően 
fel legyen hatalmazva. 

 
49. A Szerződő Felek valamelyikének jogutódlás mellett történő átalakulása, illetve az ingatlan 

(Bérlemény) tulajdonlásában beállt változás nem érinti a jelen szerződés érvényességét vagy 
hatályosságát, az a felek jogutódjaira, illetve az ingatlan (Bérlemény) mindenkori tulajdonosára 
nézve hatályban marad. 

 
50. A szerződő felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik, 

megegyezésük hiányában azok eldöntésére a Szekszárdi Városi Bíróság, illetve megyei bírósági 
hatáskör esetén a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
51. A Bérlő nyilatkozik arról, hogy felszámolás, illetve végelszámolás alatt nem áll, ellene legjobb 

tudomása szerint törvényességi felügyeleti eljárás, továbbá a szerződés teljesítését érintő más 
eljárás nincs folyamatban.  

 
52. Jelen szerződés csak írásban, a szerződő felek közös megállapodásával módosítható vagy 

egészíthető ki. Jelen szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozat kizárólag írásban tehető 
érvényesen.  

 
53. Szerződő Felek nyilatkozataikat ellenkező írásbeli értesítésig hatályosan csak a Szerződő Felek 

jelen szerződésben feltüntetett címeire, a szerződésben feltüntetett képviselőknek címezve 
teljesíthetik. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármelyik fél által a másik 
részére tértivevénnyel megküldött levél a jelen szerződésben megjelölt, vagy egyébként írásban 
bejelentett számlázási címről, vagy székhelyről „nem kereste”, „nem vette át” (nem fogadta el), 
„elköltözött” vagy „ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy azt a felek a tértivevény 
feladó általi kézhezvételét követő 5. napon kézbesítettnek tekintik és a feladó a kézbesített 
levélhez fűződő jogkövetkezményeket jogosult érvényesíteni. 

 
54.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Magyar Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, és a Lakások és egyéb helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. továbbá a 
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Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek bérletérő szóló 17/2006. (XII.15.) önkormányzati rendeletének vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, tartalmát megértették és azt mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Szekszárd, 2008. szeptember 19. 

 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János 
Kórháza 
bérbeadó 

PHARMANOVA zRt. 
bérlő 

 
.  

Ellenjegyző záradék: 
 
Jelen bérleti szerződést a Tolna Megyei Önkormányzat 17/1999. (XI.29) számú önkormányzati 
rendeletének 11.§ (6) bekezdése, valamint a 17/2006. (XII. 15.) számú rendeletének 10. § (5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyom. 
 
Szekszárd, 2008. szeptember  19. 

 
 
 

Tolna Megyei Önkormányzat   
Közgyűlésének elnöke 
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6. számú melléklet 
Albérleti szerződés 

 
amely létrejött a szerződő felek, egyrészről a 
 
PHARMANOVA Vagyonkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1089 Budapest, 
Bláthy Ottó u. 9., Cg. 01-10-044223, adószáma: 11929853-2-42, képviseli: …………………………) 
mint albérletbe adó (továbbiakban: bérbeadó), másrészről a 
 
Márvány Pharmanova Ingatlanhasznosító Betéti Társaság (székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 
9., Cg.: 01-06-418318, a továbbiakban Társaság, képviseli: ……………………) mint albérlő 
(továbbiakban: albérlő)  
 
között az alább megjelölt helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 
Bevezetés 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., továbbiakban: Önkormányzat) 
1/1 arányú kizárólagos tulajdonában áll a Szekszárd, belterület 4727/7 hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben 7101 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 17-19. szám található összesen 12.8441 HA alapterületű 
kivett kórház megnevezésű ingatlan (továbbiakban: Kórházi ingatlan). 
 
A Kórházi ingatlan - jogszabályon alapuló rendelkezés folytán – a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa 
János Kórháza, jelen szerződés szerinti Bérbeadó ingyenes használatában áll. 
 
Bérbeadó a Kórházi ingatlanon fekvő, jelenleg Rendelőintézetként működő felépítményben 
(továbbiakban: Rendelőintézet), annak földszintjén elhelyezkedő, összesen 116,5 m2 alapterületű 
helyiségeket bérel a tulajdonos Önkormányzat jóváhagyásával a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa 
János Kórházától a 2008. szeptember 19. napján megkötött bérleti szerződés alapján.   
Ezen bérleti szerződés 31. pontja alapján Bérbeadó az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaság 
részére a fenti bérleményt albérletbe adhatja, melyről a tulajdonost Bérbeadó haladéktalanul értesíti. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy albérlő a PHARMANOVA zRt. tagságával működő gazdasági társaság, 
amely a bérleményben kialakítandó gyógyszertárat kívánja a jövőben működtetni. Fentiekre tekintettel a 
szerződő felek az alábbiakban állapodnak meg: 

 
 

1. Bérbeadó albérletbe adja, albérlő (al)bérbe veszi a Rendelőintézet földszintjén elhelyezkedő, összesen 
116,5 m2 alapterületű helyiségeket (továbbiakban együtt: bérlemény) közforgalmú gyógyszertár 
működtetése céljára.  
A bérlemény alaprajza a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. 
 

2. A szerződő felek a bérlemény albérleti díját havi 1.241.670,-Ft (egymillió-kettőszáznegyvenegyezer-
hatszázhetven forint) + ÁFA összegben állapítják meg.                          
 
Az albérlő az albérleti díjat havonta előre, a bérbeadó számlája alapján, a tárgyhó 10. napjáig, banki 
átutalással köteles megfizetni. Bérbeadó jogosult később számlázni, ezen esetben albérlő csak a 
számla kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles megfizetni az albérleti díjat.  
Az albérleti díj összegét bérbeadó 2010. január 1-től évente egyszer, a KSH által közzétett előző évi 
hivatalos inflációs ráta mértékével módosíthatja. Bérbeadó a bérleti díj módosításáról írásban értesíti 
albérlőt minden év március hónapjában, tárgyév január 1-ig visszamenőleges hatállyal. 
 

3. Albérlő a bérleti díjon felül köteles a bérleménnyel kapcsolatos közüzemi díjakat (áramdíj, vízdíj, 
gázdíj, telefon, szemétszállítás, kéményseprés, stb.) a szolgáltatónak illetve a bérbeadónak megfizetni 
a mérőórákon mért fogyasztás szerint a szolgáltató/bérbeadó által kibocsátott számla alapján. A 
közüzemi díjakat albérlő a bérlemény birtokba vétele napjától köteles megfizetni. 
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4. Az albérlet időtartama határozott idejű, a határozott időtartam alatt az albérleti szerződést egyik 
szerződő fél sem mondhatja fel rendes felmondással. Az albérlet időtartama a bérleményben albérlő 
által üzemeltetendő közforgalmú gyógyszertár működési engedélye kiadásának napjától számított 10 
éves határozott ideig tart. Amennyiben a működési engedély kiadására 2008. november 30. napjáig 
nem kerül sor, úgy a bérleti időtartam kezdő napja 2008. december 1. napja. 
 

5. Bérbeadó a jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha 
 
6.1. Albérlő a jelen szerződésből eredő bármilyen fizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás 

ellenére, az ott megjelölt határidő alatt - ami nem lehet kevesebb, mint 8 nap - sem tesz eleget; 
és/vagy 

 
6.2. Albérlő a bérleményt nem a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott célra, vagy nem 

rendeltetésszerűen használja és ezzel a magatartásával bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére, az 
ott megjelölt határidő alatt - ami nem lehet kevesebb, mint 8 nap - sem hagy fel; és/vagy 

 
6.3. Albérlő a bérlemény vagy annak egy része használatát bérbeadó írásbeli engedélye nélkül 

harmadik személynek átengedte és a harmadik személy használatát bérbeadó írásbeli felszólítása 
ellenére, az ott megjelölt határidő alatt - ami nem lehet kevesebb, mint 8 nap - sem szünteti meg; 
és/vagy 

 
6.4. Albérlő a jelen szerződést megszegi és a szerződésszegő magatartásával bérbeadó írásbeli 

felszólítása ellenére, az ott megjelölt határidő alatt - ami nem lehet kevesebb, mint 8 nap - sem 
hagy fel. 

 
6. Albérlő a jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha az 

albérlő a bérleményt bérbeadónak felróható ok miatt több mint 90 egymást követő napig nem tudja 
rendeltetésszerűen használni, és bérbeadó a neki felróható okot albérlő írásbeli felszólítása ellenére, az 
ott megjelölt határidő alatt - ami nem lehet kevesebb, mint 8 nap - sem szünteti meg.   
 
Albérlő tudomásul veszi, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, vagy a 
tulajdonos Önkormányzat a Rendelőintézet vagy a Kórházi ingatlan területén felújítást vagy 
beruházást végezhet, melynek következtében a felújítás, illetve beruházás időtartama alatt az albérlő 
értékesítési forgalma csökkenhet, illetve zavarhatja a gyógyszertár működését. Szerződő Felek 
megállapodnak, hogy ez a körülmény nem jogosítja fel albérlőt a jelen szerződés rendkívüli 
felmondására, továbbá arra, hogy albérlő erre hivatkozással bérbeadótól kártérítést követeljen. 
 

7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy bérbeadó a bérleményt az albérlő által üzemeltetendő 
közforgalmú gyógyszertár működési engedélye kiadásának napján, de legkésőbb 2008. november 30. 
napján adja albérlő birtokába. A birtokba adás-vételről a szerződő felek átadás átvételi jegyzőkönyvet 
vesznek föl. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kárveszély, és a bérlemény használatával 
kapcsolatos költségek a birtokba adástól albérlőt terhelik. 
 

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy albérlő a bérleményt vagy annak egy részét további 
albérletbe nem adhatja, használatát harmadik személynek semmilyen jogcímen nem engedheti át. 
 

9. A jelen albérleti szerződés nem helyettesíti az albérlő gyógyszertári tevékenységének folytatásához 
szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat. Az ilyen engedélyeket, illetve hozzájárulásokat albérlőnek 
saját költségén kell beszereznie. Bérbeadó köteles az ehhez szükséges minden segítséget megadni, 
nyilatkozatot megtenni, okiratot aláírni.  
 

10. Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával a bérlemény gyógyszertárként való üzemeltetéséhez 
kifejezetten hozzájárul. 
 

11. Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul - a tulajdonos Önkormányzat pedig a  …../2008. 
(IX.18.) számú közgyűlési határozatban hozzájárult - ahhoz, hogy ahhoz, hogy albérlő a bérleményt 
székhelyeként, illetve telephelyként (fióktelepként) használja, a bérlemény a cégnyilvántartásban 
fentiek szerint feltüntetésre kerüljön. 
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12. Albérlő jogosult a bérleményen belül reklámhordozóját és logóját elhelyezni. A Bérlemény 

homlokzati részén bármilyen reklámhordozót csak az elhelyezéshez szükséges hatósági engedélyek 
után és a bérbeadó, illetve a tulajdonos előzetes hozzájárulásával szerelhet fel. Bérbeadó már jelen 
szerződés aláírásával hozzájárul a jogszabályban előírt - megvilágított - gyógyszertár felirat (tábla) 
elhelyezéséhez, illetve bérlő logójának elhelyezéséhez a bérlemény homlokzatán. 
 

13. Albérlő tudomásul veszi, hogy bérbeadó, valamint a bérlemény tulajdonosa az albérlő előzetes 
értesítése mellett, az albérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a bérlemény használatát. 
 

14. Albérlő köteles a bérlemény jó karban tartásáról gondoskodni, a bérleti jogviszony megszűnésekor 
köteles tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a birtokba adáskor felvett átadás, 
átvételi jegyzőkönyvben felsorolt berendezési, felszerelési tárgyakkal együtt bérbeadónak visszaadni. 
Albérlő a bérleményen az általa esetlegesen végzett értéknövelő beruházások megtérítésére az 
albérleti jogviszony megszűnésekor nem tarthat igényt. Albérlő az általa beépített tárgyakat (ide értve 
a beépített bútorokat is) a szerződés megszűnésekor elviheti, amennyiben annak kiszerelése a 
bérlemény használhatóságát, állékonyságát nem veszélyezteti.            
 

15. Albérlő köteles: a bérleményt rendeltetésszerűen használni; a bérlemény rendszeres karbantartásáról 
és tisztántartásáról, a hulladék eltakarításáról; a bérleményhez tartozó berendezések javításáról 
gondoskodni; a bérlemény használata során a vonatkozó egészségügyi, tűzrendészeti, munkavédelmi 
és egyéb hatósági rendelkezéseket betartani.  
 

16. Amennyiben albérlő a bérlemény profilját, használati módját gyógyszertárról másra akarja változtatni, 
ehhez a bérlemény tulajdonosa és bérbeadó előzetes írásbeli engedélyét kell kérje. Engedély nélküli 
profilváltás esetén bérbeadó az albérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.                   
 

17. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérleménybe bevitt ingóságok és egyéb értékek biztosítását albérlőnek 
saját költségén kell megoldania. 
 

18. Az albérlő bérleti joga más személyre, jogi személyre, vagy társaságra – bérbeadó és a tulajdonos 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - át nem ruházható.  
 

19. Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen albérleti szerződés bármely okból történő 
megszűnése, megszüntetése esetén albérlő cserehelyiségre nem jogosult, arra igényt semmilyen címen 
nem támaszthat.   
 

20. Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával – amennyiben az szükséges - a Bérlemény rendeltetési mód 
változtatásához, azaz gyógyszertárként való feltüntetéséhez hozzájárul.  

 
21. Bérbeadó hozzájárulását adja továbbá, hogy a gyógyszertár vezetésére az 2006. évi XCVIII. törvény 

meghatározott feltételek fennállása esetén az ÁNTSZ hatósági vezetőt rendeljen ki.      
 

22. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szabályai az 
irányadók. 
 
A jelen szerződést a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 
 
Szekszárd, 2008. szeptember 19. 
 
 
                                    

….............................................. 
PHARMANOVA zRt. 

bérbeadó 

  ….................................................... 
  Márvány Pharmanova Bt. 

albérlő 

 



7. számú melléklet 

Együttműködési megállapodás 
 
 
 
Tolna Megye Önkormányzata – képviseli:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés Elnöke – valamint 
a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete – képviseli: Gulyás Katalin, megyei 
igazgató  (a továbbiakban: Szerződő felek) a megyei közgyűlés Civil Stratégiájával 
összhangban együttműködési  keret-megállapodást kötnek a következők szerint: 
 
 

I.  A megállapodás célja: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat célja - a Civil társadalom erősítése, a civil szervezetek 
társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti 
partneri viszony a munkamegosztás kialakítása által – az önkormányzati közfeladatok 
hatékonyabb ellátása.  
 
 A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete, mint kiemelten közhasznú civil szervezet 
a segítségre szoruló emberek érdekében a humanitárius eszmék terjesztésével, egészséges 
életmódra neveléssel, szociális gondoskodással, az önkormányzati, állami és üzleti szférával 
valamint más civil szervezetekkel együttműködve kíván hozzájárulni a megye lakosságának 
életminőségének javításához.  
 
 Szerződő felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy közös céljaik megvalósításának 
szolgálatában, a kölcsönös érdekeken alapuló partnerség elvei mentén együttműködnek az 
alább meghatározott területeken. 
 
 

II. A megállapodás területei: 
 

1. Egészségügyi terület 
 

a) A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete 
- aktív és folyamatos szervezőmunkával törekedik biztosítani a megye egészségügyi 

intézményeinek zavartalan vérellátását.  
- az általa szervezett képzések, rendezvények keretében felvállalja az ANTSZ  

Városi Intézete által irányított szűrővizsgálatok népszerűsítését a minél nagyobb 
megjelenési létszám érdekében. 

 
b) A Megyei Önkormányzat biztosítja annak lehetőségét, hogy intézményeiben a  
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete véradó akciókat szervezzen.  
 
c) Szerződő felek az egészségügyi szakterülethez kapcsolódó nagyrendezvények – 
Véradók Napja, Elsősegélynyújtó Világnap -, továbbá szakmai konferenciák közös 
szervezésében is együttműködnek. 
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      2. Gyermek és ifjúságvédelmi terület  
 

a) A Magyar Vöröskereszt  Tolna Megyei Szervezete – kapcsolódva a Megyei 
Önkormányzat feladatellátásához – részt vállal: 
 - kortársképzésben   

       - iskolákban egészségnapok szervezésében  
 

b) közreműködik továbbá, szakmai segítséget nyújt – igény esetén – az önkormányzat 
oktatási nevelési intézményeiben a tevékenységi  köréhez kötődő tanfolyamok, akciók, 
vetélkedők, versenyek szervezésében és lebonyolításában. 

 
 
 
     3. Szociális terület   
 

a) A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete 
- természetbeni adományokat gyűjt, tárol és szétosztja a megyében élő rászorultak 
között  
- természetbeni adományokkal segíti az önkormányzati fenntartású szociális 
intézményeket 
- az önkéntes szociális segítők képzését összehangolja az önkormányzat módszertani 
feladatokat ellátó szociális intézményével 
- elősegíti az önkormányzati fenntartású intézményekben gondozott fogyatékos 
gyermekek kirándulását.   

 
 
 

     4. Katasztrófavédelem   
 
a) A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete preventív jellegű tevékenységi 
körében: 
- felkészülési programot dolgoz ki váratlan katasztrófák esetén való válaszadásra, 
- katasztrófa-elhárítási gyakorlatokat és versenyeket szervez  
- elsősegélynyújtó képzéseket tart a lakosság részére (kiemelt programot dolgoz ki az 
elsősegélynyújtó családok kiképzésére a megye aprófalvaiban)   

 
 b) Bekövetkezett katasztrófák esetén a Tolna Megyei Védelmi Bizottság irányítása 
szerint a megyei és az érintett települési önkormányzatokkal együttműködve  
- a rászorulóknak humanitárius segítséget nyújt, - pénzbeli és természetbeni 
adományokat gyűjt és megszervezi azok szétosztását.    
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III. A Tolna Megyei Önkormányzat elismerve a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei 
Szervezetének a megye lakosságának életminősége javítása érdekében kifejtett 
széleskörű tevékenységét és annak társadalmi jelentőségét, munkájának támogatására 
2008. évtől évi 400.000.- Ft-ot – azaz Négyszázezer forintot – biztosít, a szervezet 
működési költségeihez. Egyúttal kinyilvánítja azon szándékát, hogy e 
tevékenységéhez – mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében – a 
továbbiakban is pénzügyi támogatást nyújt. 

 
IV. A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete vállalja, hogy a munkájáról, 

különös tekintettel az együttműködés keretében megvalósult programokra és 
eredményekre évente beszámol a Megyei Önkormányzat Szociális és Egészségügyi 
Bizottságának. 

 
V. A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete vállalja, hogy a megállapodás 

alapján folyósított támogatás felhasználásáról tárgyévet követő év február 28-áig 
elszámol. 

 
VI. A Megyei Önkormányzat meglévő és jövőben kialakítandó nemzetközi kapcsolatai 

révén közvetítő szerepet vállal a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete 
valamint a külföldi jótékonysági és segélyszervezetek közötti partneri együttműködés 
kiépítésében. Felajánlja továbbá sajtókapcsolatait a Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete  által szervezett helyi akciók, programok minél szélesebb körű 
nyilvánossága biztosításának és népszerűsítésének érdekében.   

 
VII. Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az együttműködés területeit érintő 

tanácskozásokra és rendezvényekre kölcsönösen meghívják egymás képviselőit. Az e 
körben hozott döntéseik előtt minden esetben egyeztetnek, kikérik egymás véleményét 
és javaslatait. A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének képviselője a 
közgyűlés szakbizottságainak nyilvános ülésein az együttműködés területeit érintő 
napirendek esetén részt vehet. 

 
VIII. Egymás munkáját azáltal is segíteni kívánják, hogy a rendelkezésükre álló 

létesítményeket, eszközöket az erre vonatkozó előzetes igény és egyeztetés alapján a 
másik fél rendelkezésére bocsátják.  

 
IX. Mindkét szervezet vezetője kéri a hozzájuk tartozó intézményeket, illetve 

szervezeteket, hogy jelen megállapodás hatályosulását saját tevékenységi körükben is 
segítsék elő, és lehetőség szerint tegyenek meg mindent a tartalmas együttműködés 
megvalósítása érdekében.  

 
 
 
 Szekszárd, 2008.  ……. 
 
 
 
 
         Dr. Puskás Imre                          Gulyás Katalin 
Tolna Megyei Önkormányzat     Magyar Vöröskereszt Tolna 
    Közgyűlésének elnöke     Megyei Szervezetének igazgatója 



MEGALLAPOoAs
 

amely letrej6tt egyreszr61 az 
Oktatasi es Kulturalis Miniszterium 
szekhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
kepvisel6: Dr. Manherz Karoly fels60ktatasi es tudomanyos szakallamtitkar 
- a tovabbiakban: miniszterium -, 

masreszr61 
«eim»
 
szekhely: «Varos»
 
kepvisel6: «Nev» a kozgyUles elnoke
 
- a tovabbiakban: megyei 6nkormanyzat 

k6z6tt az alabbi helyen, id6ben es tartalommal: 

I. A megallapodas targya 

1. Felek megallapodnak abban, hogy a megyei 6nkormanyzat reszt vallal az illetekessegi 
teruletehez tartoz6 telepulesi 6nkormanyzatok altai meghirdetett Bursa Hungarica Fels60ktatasi 
Onkormanyzati Oszt6ndijpalyazat 2009. evi lebonyolitasaban a jelen megallapodasban foglaltaknak 
megfelel6en. 

2. Felek megallapodnak abban, hogy a megyei 6nkormanyzat sajat hatask6reben eljarva kiegeszit6 
tamogatasban reszesitheti a Bursa Hungarica 6szt6ndijrendszer kereteben az illetekessegi teruletehez 
tartoz6 telepulesi 6nkormanyzatok altai tamogatott 6szt6ndijasokat. 

II. A megyei onkormanyzat anyagi hozzajarulasa 

1. A megyei 6nkormanyzat sajat hatask6reben tetsz6leges, a teljes palyazati id6szakra egyseges 
6sszegu havi tamogatassal egeszitheti ki a telepulesi 6nkormanyzatok altai tamogatasban reszesitett 
6szt6ndljasok 6szt6ndfjat. A kiegeszit6 havi tamogatas oly m6don kerul megallapitasra, hogy annak 
6sszege az 1.000,- forint havi tamogatast elerje es 100,- forinttal maradek nelkul oszthat6 legyen. 

2. A kiegeszit6 tamogatas id6tartama a telepulesi 6nkormanyzat altai megitelt tamogatashoz 
kapcsol6dik, igy az 6szt6ndij id6tartama fels60ktatasi hallgat6k ("A" tipusu palyazat) eseteben 10 h6nap, 
azaz ket egymast k6vet6 tanulmanyi felev, fels60ktatasi intezmenybe jelentkez6k ("B" tipus(J palyazat) 
eseteben pedig 3 x 10 h6nap, azaz hat egymast k6vet6 tanulmanyi felev. 

A megyei 6nkormanyzat tudomasul veszi, hogy a fels60ktatasi hallgat6k szamara kijrt ("A" tipuslJ) 
palyazat pozitiv elbfralasa eseten a megitelt 6szt6ndfj ket egymast k6vet6 tanulmanyi felevre, a 
fels60ktatasi intezmenybe jelentkez6k szamara kiirt ("B" tipusu) palyazat pozitiv elbiralasa eseten a 
megitelt 6szt6ndij hat egymast k6vet6 tanulmanyi felevre t6rten6 foly6sitasat garantalni k6teles. 



A megyei onkormanyzat tudomasul veszi, hogy mind az "A", mind a "B" tlpusu palyazaton tamogatast 
nyert hallgat6k eseteben az osztondij foly6sitasa - a foly6sitas hataridejenek m6dosulasa nelkul 
szunetel azokra a tanulmanyi h6napokra, amelyekben az osztondijas hallgat6i jogviszonya szunetel. 

3. A megyei onkormanyzat tudomasul veszi, hogy a Bursa Hungariea osztondij (mind az 
onkormanyzati 6szt6ndijresz, mind az intezmenyi osztondijresz) megvonasra kerul, ha a tamogatott 
hallgat6 az oszt6ndij-foly6sltas felteteleinek nem felel meg. 

A megyei 6nkorl1lanyzat tudomasul veszi, hogy az "A" vagy "B" tlpusu 6sztondijat a telepulesi 
6nkormanyzat - a hatarozat meghozatalat k6vet6 tanulmanyi felevt61 hat6 hatallyal - visszavonhatja 
abban az esetben, ha az oszt6ndijas elk61t6zik illetekessegi teruleter61. 

A megyei 6nkormanyzat tudomasul veszi, hogy a "B" tiPUSIJ palyaz6k szocialis raszorultsagat a telepulesi 
6nkormanyzat evente egyszer felulvizsgalja, es a megitelt 6sztondijat visszavonja, ha az 6sztondijas 
szocialis raszorultsaga mar nem all fenn. A hatarozat esak a meghozatalat k6vet6 tanulmanyi felevt61 
hat6 hatallyal hozhat6 meg. Amennyiben az 6sztondijas a szoeialis raszorultsaganak vizsgalata soran az 
6nkormanyzat altai kert igazolasokat nem boesatja rendelkezesre, vagy az 6nkormanyzattal a vizsgalat 
soran az egyUttmOk6dest egyeb m6don kifejezetten megtagadja, az 6szt6ndijas szoeialis 
raszorultsaganak megszOntet a telepuh~si 6nkormanyzat velelmezni jogosult. 

A fenti esetekben a kiegeszlt6 tamogatas foly6sitasa is megszOnik. A megyei 6nkormanyzat ezen 
esetekben sajat hatask6rben dont, hogy nem Bursa tamogataskent, hanem mas jogeimen foly6sitja-e a 
mar korabban megitelt kiegeszit6 tamogatast vagy sem. 

4. A megitelt kiegeszit6 tamogatast a megyei 6nkormanyzat esak abban az esetben vonhatja 
vissza, ha az 6sztondljas elk61tozik a megye illetekessegi teruleter61. A megyei 6nkormanyzat ebben az 
esetben hatarozatban rendelkezhet a tamogatas visszavonasar61. A hatarozat esak a meghozatalat 
k6vet6 tanulmanyi felevt61 hat6 hatallyal hozhat6 meg. 

5. A kiegeszit6 tamogatas odaitelese a megyei 6nkormanyzat meglev6 szabalyzatai vagy a 
palyazati rendszer vonatkozasaban elfogadott szabalyzata elapjan tortenik. A kiegeszit6 tamogatas 
odaitelese soran a megyei onkormanyzat fajra, nemre, b6rszinre, felekezeti vagy vilagnezeti 
hovatartozasra, tanulmanyi eredmenyre tekintet nelkul kizar61ag a palyaz6 szoeialis raszorultsaganak 
objektiv vizsgalatara tekintettel jarhat el. 

6. A kiegeszit6 tamogatas megitelese, illetve annak mell6zese ellen fellebbezesnek helye nines. 

III. A megyei onkormanyzat reszvetele a palyazati rendszer lebonyolitasaban 

1. A telepulesi 6nkormanyzat az altala tamogatott palyaz6k Biralati anyagat 2008. december 2-ig 
elkUldi az iIIetekes megyei onkormanyzat reszere oly m6don, hogy az "A" es a "B" tipusu Biralati 
anyagokat kLilon-kul6n kezelve, az altala megallapitott rangsornak megfelel6en (annak hianyaban 
alfabetikus sorrendbe rendezve) rendszerezi. 
A tamogatott palyaz6k Biralati anyaga az alabbiakb61 all: 

peesetlenyomattal, es legalabb a jegyz6 alairasaval ellatott eredeti Biralati lap, amely
 
tartalmazza a palyaz6 reszere megitelt onkormanyzati tamogatas havi osszeget;
 
"A" tipu~.u tamogatott eseteben eredeti Jogviszony-igazolas;
 
eredeti Osszesit6 lap.
 

A megyei 6nkormanyzat esak azon telepulesi 6nkormanyzatok palyazati anyagat fogadhatja el, amely 
t~lepulesi 6nkormanyzatok esatlakoztak a Bursa Hungariea Fels60ktatasi Onkormanyzati 
Oszt6ndfjpalyazat 2009. evi fordul6jahoz. Az adott palyazati fordul6hoz esatlakozott telepulesek listajat a 
www.bursa.hulnternet honlap tartalmazza. 
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A megyei 6nkormanyzat azon telepQlesi 6nkormanyzatok eseteben, amelyek csatlakoztak az on-line 
adatbazis hasznalatahoz, kizar61ag az on-line adatbazisb61 kinyomtatott Biralati lapokb61 all6 palyazati 
anyagot fogadhatja el. Az adott palyazati fordul6ban az on-line adatbazis hasznalatara k6telezettseget 
vallal6 telepQlesi 6nkormanyzatok listajat awww.bursa.hulnternet honlap tartalmazza. 

2. A megyei 6nkormanyzat k6telezettseget vallal arra, hogy a telepQlesi 6nkormanyzatok altai 
megkQld6tt Biralati anyagokat formailag ellen6rzi. A formai ellenorzes saran a megyei 6nkormanyzat 
ellenorzi: 

a telepQlesi 6nkormanyzat altai kit61t6tt eredeti Biralati es Osszesit6 lapok megfelelnek-e a
 
2009. evi fordul6ban hasznalatos formanyomtatvanyok kriteriumainak;
 
az on-line adatbazis hasznalatara k6telezettseget vallal6 telepLilesi 6nkormanyzatok az on-line
 
adatbazisb61 kinyomtatott Biralati lapokat kQldtek-e meg;
 
szerepel-e a telepQlesi 6nkormanyzat altai megitelt tamogatasi 6sszeg aBfralati lapon;
 
a telepUlesi 6nkormanyzat jegyz6je valamennyi Biralati lapot alairasaval es pecsetlenyomattal
 
ellatta-e;
 
az .A" tipUSLJ tamogatott eseteben az 6nkormanyzat csatolta-e a Biralati laphoz apalyaz6 eredeti
 
Jogviszony-igazolasat.
 

A megyei 6nkormanyzat k6telezettseget vallal arra, hogy a formailag hibas palyazati anyagok eseteben a 
telepUlesi 6nkormanyzatokat hianyp6tlasra sz61ltja tel. A hianyp6tlasra felsz61ltott telepulesi 
6nkormanyzat a megyei 6nkormanyzat altaI megadott hataridoig k6teles a p6tlasokat a megyei 
6nkormanyzat reszere megkUldeni. 

A megyei 6nkormanyzat k6teles a telepulesi 6nkormanyzat altai megkGld6tt valamennyi Biralati anyagot 
elfogadni (es feldolgozni) meg abban az esetben is, ha a telepulesi 6nkormanyzat a palyazati kiirasnak 
nem megfelel6 kepzesben resztvevo palyaz6t reszesitett telepulesi szinten tamogatasban. 

3. A megyei 6nkormanyzat k6telezettseget vallal arra, hogy az illetekessegi teruleten muk6do, a 
palyazati rendszerben resztvevo, de az on-line adatbazis hasznalatahoz nem csatlakozott telepulesi 
6nkormanyzatok altai megkuld6tt Biralati lapokon talalhat6 6s~es adatot - az Indokolas reszt kiveve - az 
Oktatasi es Kulturalis Miniszterium Tamogataskezelo Igazgat6saga (a tovabbiakban: OKM 
Tamogataskezelo) on-line adatlapjan az OKM Tamogataskezelo altai megadott m6don r6gziti. 

4. A megyei 6nkormanyzat k6telezettseget vallal arra, hogy a kiegeszito megyei tamogatas 
tekinteteben hozott d6nteset az on-line adatbazisban r6gziti, majd a kiegeszlto megyei tamogatasban 
reszesitett palyaz6k Iistajat (az ,A" es $' tipuSLJ palyaz6kat kOl6n kezelve) az on-line adatbazisb61 
kinyomtatja. A kinyomtatott listat a megyei fojegyz6 es a megyei k6zgyUles eln6ke alairasaval es 
pecsetnyomattal hitelesiti. 

Ezt k6vetoen az eredeti Biralati anyagokat es annak k6telezo mellekleteit, illetve a telepGlesi 
6nkormanyzatok altai csatolt Osszesito lapokat telepulesenkent rendezve legkesobb 2009. januar 26·ig 
eljuttatja az OKM Tamogataskezelo reszere. 

A fenti hataridon tlJI a tamogatasban reszesiteni kivant palyaz6k k6ret a megyei 6nkormanyzat meg 
abban az esetben sem jogosult bOviteni. ha jogosulatlansag vagy lemondas folytan a megyei 
6nkormanyzatnak a Bursa Hungarica 6szt6ndfjra szant kereteben penzmaradvany jelentkezik. 

5. A miniszterium k6telezettseget vallal arra, hogy az adatr6gziteshez on-line adatlapot bocsat a 
megyei 6nkormanyzat rendelkezesere. Az on-line adatlap az OKM Tamogataskezelo altai Gzemeltetett 
https:llwww.bursa.hu/megye Internet honlapon erheto el. A megyei 6nkormanyzat biztositja az on-line 
adatlap hasznalatahoz szukseges hardvert es szoftvert. Felek megallapitjak, hogy a digitalis adatlap 
biztonsagos mukOdese Microsoft Internet Explorer alkalmazasat kivanja meg. 
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6. Az on-line adatlap hasznalatahoz felhasznal6i nevre (a kijel61t kapesolattart6 altai megadott e
mail cim) es jelsz6ra van szukseg, amelyet a regisztraci6s folyamat soran a megbizott kapesolattart6 
hataroz meg. 

7. A megitelt kiegeszit6 osztondijak osszeget a megyei onkormanyzat koteles tanulmanyi 
felevenkent el6re egy osszegben atutalni az OKM Tamogataskezel6 szamlaszamara: 

10032000·00285128·30000003 

Az onkormanyzati tamogatasok atutalasanak hatarideje atavaszi szemeszterre: 2009. januar 31. 
Az onkormanyzati tamogatasok atutalasanak hatarideje az oszi szemeszterre: 2009. augusztus 31. 

A megyei 6nkormanyzat tudomasul veszi, hogy amennyiben az utalasok soran a megadott hatarid6ket 
nem tartja be, szerz6desszegest k6vet el, es felel6sseggel tartozik minden, a hallgat6kat a kesedelmes 
utalas k6vetkezteben era karert, amely a fels60ktatasi intezmenyekhez t6rtena tovabbutalas periodieitasa 
folytan az 6nkormanyzat kesedelmet t6bbsz6r6sen is meghalad6 kesedelernbal ad6dhat. Az 
6nkormanyzat tudomasul veszi, hogy az utemtervben meghatarozott hataridaben valamennyi altaia 
tamogatasban reszesftett 6szt6ndijas reszere megitelt 6sszeget k6teles utalni, az utalas soran 
beszarnitasra nines m6d. Az 6nkormanyzat nem hatarid6ben, nem a megfelela bankszamlara t6rtena 
vagy pontatlan 6sszegu atutalasab61 ereda karokert az OKM Tamogataskezela felelasseget nem vallal. 

IV. Altalanos es egyeb rendelkezesek 

1. A megyei 6nkormanyzat sajat maga is jogosult az illetekessegi teruleten muk6da, a palyazati 
rendszerben reszt veva telepulesi 6nkormanyzatokkal reszletes megallapodast k6tni, mely megallapodas 
nemallhatellentetbenjelenmegallapodas.illet61eg a telepulesi 6nkormanyzatok altai elfogadott 
Altalanos Szerzadesi Feltetelek rendelkezeseivel. A megallapodas elsasorban a megyei tamogatas 
szisztemajat, illetaleg a telepulesi 6nkormanyzatok altai szoigaTtatand6 adatok es informaci6k k6ret es az 
adatszolgaltatas m6djat szabalyozhatja. 

2. A palyazati rendszer vonatkozasaban betartand6 hataridaket jelen Megallapodas 
elvalaszthatatlan reszet kepez6 Otemterv tartalmazza. 

3. A megyei 6nkormanyzat k6telezettseget vallal arra, hogy az altaia kezelt adatokat a hatalyos 
adatvedelmi jogszabalyoknak megfelelaen eelhoz k6t6tten kezeli es tarolja, azokat kizar61ag a jelen 
szerzadesben foglaltaknak megfelelaen tovabbftja. 

4. Jelen megallapodasban foglalt jogviszonyok ingyenesek, azaz a felek a megallapodas alapjan 
nyujtott szolgaltatasaikert sem dijazasra, sern k61tsegteritesre nem tarthatnak igenyt. 

5. Jelen megallapodas hatalya a 2009. evi palyazati fordul6 teljes lebonyolitasaig all fenn. A 
2009. evi palyazati fordul6 soran elbfralt palyazatok eseteben a megyei 6nkormanyzat mindenkor a jelen 
megallapodasban foglaltaknak megfelel6en k6teles eljarni. A megallapodast a felek barmikor 
felmondhatjak, azonban a felmondas nem erinti a felek k6telezettseget az eppen folyamatban leva 
palyazati fordul6 teljes lebonyolitasaban vallalt k6zremuk6des teljesitesere. Hasonl6keppen, a felmondas 
nem erinti a mar meg/telt kiegesz(ta tamogatas teljes foly6sitasara vallalt k6telezettseget sem. 

6. A miniszterium tajekoztatja a megyei 6nkormanyzatot, hogy az 6szt6ndi.ipalyazat jogszabalyi 
hattereul az 51/2007. (11/.26.) Korm. rende/et a fe/s6oktatasban reszt vevo hal/gat6k juttatasair6/ es az 
alta/uk fizetendo egyes teritesekr6/ szolgal. 
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7. A miniszterium tajekoztatja a megyei 6nkormanyzatot, hogy az 6szt6ndfjpalyazattal kapesolatos 
k6zponti adatbazis-kezeI6i, koordinaei6s, a telepulesi es megyei 6szt6ndfjjal kapesolatos penzkezelesi 
feladatokat az Oktatasi es Kulturalis Miniszterium Tamogataskezel6 Igazgat6saga latja el. 

Oktatasi as Kulturalis Minisztarium Tamogataskezelo Igazgat6saga
 
1244 Budapest, Pf. 920
 

1055 Budapest, Bihari Janos u. 5.
 
Tel.: (1) 301·3266; (1) 301·3268
 

Fax: (1) 302·3220
 
E·mail: bursa@bursa.hu
 

Internet: http://www.bursa.hu
 

8. A megyei 6nkormanyzat altai a Bfralati lapok kit6ltese, tovabbkuldese, i1let6leg a palyazati 
rendszer lebonyolitasa soran barmikor elk6vetett mulasztasokert es adminisztraei6s tevedesekert az 
6nkormanyzat teljes felel6sseggel tartozik. Az 6nkormanyzat altai elk6vetett mulasztasok p6tlasara, az 
adminisztraei6s tevedesek kijavitasara a hatarid6k leteltet k6vet6en nines m6d. 

9. A jelen megallapodasban nem, vagy nem kell6en szabalyozott kerdesek tekinteteben a magyar 
polgari jog rendelkezesei iranyad6ak. 

Esetleges jogvitajuk esetere a felek r6gzftik, hogy azt els6sorban targyalasos uton, a palyazati 
rendszerben reszt vev6 6szt6ndijasok erdekeinek serelme nelkul kivanjak rendezni. 

Jelen szerz6des 6t egymassal sz6 szerint megegyez6 peldanyban keszult, melyb61 egy peldany a 
megyei 6nkormanyzatot, harom peldany a miniszteriumot, egy peldany pedig az OKM Tamogataskezel6t 
illeti. 

Budapest, 2008. 

miniszterium megyei 6nkormanyzat 
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                                                                                                                                                        9. számú melléklet 

 
 

              2009. évi munkaidő mérleg  
 

S
or

sz
ám

 

Szöveg Balázsné 
Geier Klára 

Doszpodné 
Estók 

Andrea 

Dr.Girst 
Julianna 

Gerendai 
Éva 

Belső 
ell. 

   vezető 
    Együtt 

1. Naptári napok száma 365 365 365 365 365 1825 
2. Le: pihenőnap, szabadnap 104 26 104 104 338 
3.       munkaszüneti nap 7 2 7 7 23 
4.       évi rendes szabadság 36 12 30 36 114 
5.       egyéb szabadság         (GYED) 273 365 638 
6.       Képzés (szervezett és önképzés) 10 12 14 10 46 
7.       soron kívüli ellenőrzés 31 36 5 72 

8. 

 belső ellenőrzési vezetői feladatok (tervezés, 
ellenőrzések nyomon követése, éves ellenőrzési 
jelentés és összefoglaló jelentés készítése, belső 
ellenőrzési szabályzat és ellenőrzési kézikönyv 
aktualizálása, nyilvántartások vezetése stb.) 

 

 
80 80 

9. Levonás összesen (2+…8) 188 325 191 365 242 1311 

10. Ellenőrzésre fordítható revizori napok száma 
 (1-9)          177 40 174 - 123 514 

 
 
Megjegyzés: Doszpodné Estók Andrea munkakezdésének várható időpontja: 2009. október 1. 

 
 



 
                                                                                                                                                 10. számú melléklet 

2009. évi ellenőrzési terv 
 
Tervsorszám Ellenőrzött intézmény neve Ellenőrzés típusa Revizori nap szükséglet 

                                      
intézmények         Hivatal                       
felügyeleti                      belső 

    
      e l l e n ő r z é s e 
  1/2009. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd belső ellenőrzés (normatíva)   28 
  2/2009. Civil szervezetek belső ellenőrzés (támogatások)   10 
  3/2009. Szent András Otthon Dunaföldvár felügyeleti rendszer ellenőrzés 35 
  4/2009. Mérlegvalódiság felügyeleti rendszer ellenőrzés 36 
  5/2009. Csilla Otthon Alsótengelic felügyeleti rendszer ellenőrzés 35 
  6/2009. Tolna M. Gyermekvédelmi Igazgatóság Szekszárd felügyeleti rendszer ellenőrzés 33 
  7/2009. Göllesz Viktor Ált. Iskola és Kollégium Iregszemcse felügyeleti rendszer ellenőrzés 33 
  8/2009. Berkes J.Ált. Isk. és Koll. Zomba-Paradicsompuszta felügyeleti rendszer ellenőrzés 42 
  9/2009. Fogyatékosok  Otthona Pálfa felügyeleti rendszer ellenőrzés 33 
10/2009. Szivárvány Otthon Bátaszék felügyeleti rendszer ellenőrzés 45 
11/2009. Megyei Könyvtár Szekszárd felügyeleti ellenőrzés (utóellenőrzés) 10  
12/2009. Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon Bonyhád felügyeleti ellenőrzés (utóellenőrzés) 20 
13/2009. Móra Ferenc Általános Iskola Dombóvár felügyeleti rendszer ellenőrzés 24 
14/2009. Általános Művelődési Központ Szekszárd felügyeleti rendszer ellenőrzés 24 
15/2009.  Hétszínvilág Otthon Szekszárd felügyeleti rendszer ellenőrzés 34 
16/2009. Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala Szekszárd belső ellenőrzés (vagyon bérbeadása)  24 
17/2009. Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala Szekszárd belső ellenőrzés (selejtezés, leltározás)  24 
18/2009. Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala Szekszárd belső ellenőrzés (szerződések előkészítése) 24 
  
Összesen:   404   110 

      
  



Tervsorszám:  1/2009.                                                                                                                                                             11. számú melléklet 
Ellenőrzendő 

intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás 
 szükségletek  

 
Tolna Megyei 
Önkormányzati 
Hivatal: 
 
1.Mechwart András O. 
  Belecska 
 
2.Berkes János Ált.Isk. 
  Zomba-Paradicsompta 
 
3.Csilla Otthon  
   Alsótengelic 
 
4.Hétszínvilág Otthon 
  Szekszárd 
  

5. Szent László 
Egységes         
Középiskola 

    Szekszárd 
 
-Bezerédj I.Szakképző 
I. tagintézmény 
Szekszárd 
 
-Vályi Péter Szakképző 
I. tagintézmény  Tamási  
 
-Általános Iskola 
  Szekszárd 
 

 
 

 
Cél: a 2007. évi állami 
támogatások szabályszerű 
igénylésének és 
elszámolásának alapját képező 
dokumentációk vizsgálata 
annak érdekében, hogy a 
jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelő jogos igény és 
felhasználás kerüljön 
elszámolásra. 
Módszer: dokumentumok, 
statisztikák egyezőségének 
valamint a támogatások  
felhasználását alátámasztó 
analitikus nyilvántartások 
vezetésének vizsgálata az 
ellenőrzésre kijelölt 
intézményekben teljeskörűen. 
Tárgya: adatszolgáltatás 
alapját képező nyilvántartások 
megbízhatóságának 
ellenőrzése. 
Időszak: 
Oktatási intézmények:  2007. 
szeptember 01-től 2008. 
december 31-ig. 
Szociális intézmények:            

2008. év 
 

 
Az elszámolás alapját 
képező nyilvántartások  
tartalmi hiányosságai 
jogosulatlan igénybe 
vételt, vagy az igénybe 
vehető támogatások le 
nem igénylését 
eredményezhetik. 
   

 
Belső ellenőrzés: 
 
Pénzügyi ellenőrzés 

 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009. január-
február 
 
Jelentés-tervezet 
elkészítése: 
2009. február 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2009. április 

 
28 ellenőrzési nap 
 
Közoktatási intézmények: 
Balázsné Geier Klára 
vizsgálatvezető, belső ellenőr 
10 ellenőrzési nap 
 
Szociális intézmények: 
Dr.Girst Julianna 
belső ellenőr: 
10 ellenőrzési  nap 

 
Mándity Béláné 
belső ellenőrzési vezető: 
8 ellenőrzési nap 

 



 
Tervsorszám: 2/2009.                                                                                                                                              

Ellenőrzendő 
intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás 
 szükségletek  

 
Civil 

szervezeteknek 
nyújtott 

támogatások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cél: annak megállapítása, hogy 
a civil szervezetek 
rendeltetésének megfelelően 
használták-e fel az 
Önkormányzattól elnyert 
pályázati pénzeszközöket, azok 
bekerültek-e a szervezet 
pénzforgalmába, továbbá 
annak ellenőrzése, hogy a 
Hivatal figyelemmel kísérte-e a 
szerződésben foglaltak 
teljesítését, megtette-e a 
szükséges intézkedéseket a 
késedelmesen teljesítőkkel 
szemben.  

 
Módszer:  helyszíni ellenőrzés 
a szúrópróbaszerűen 
kiválasztott civil szervezeteknél, 
a 2008-ban elnyert és elszámolt 
pénzeszközök okmányok 
alapján történő ellenőrzése. 
 
Tárgya: a szabályszerűség 
ellenőrzése. 
 
Időszak: 2008. év 

 
Az elszámolás alapját 
képező szerződések, 
számlák, nyilvántartások 
hiányosságai jogosulatlan 
igénybe vételt 
eredményezhetnek. 

   

 
Belső ellenőrzés: 

 
Pénzügyi ellenőrzés 

 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009. február 
 
Jelentés-tervezet 
elkészítése: 
2009. február 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2009. március 
 

 
10 ellenőrzési nap 

 
 

Mándity Béláné 
vizsgálatvezető, belső 
ellenőrzési vezető 
5 ellenőrzési nap 
 
Dr. Girst Julianna 
belső ellenőr 
5 ellenőrzési nap 

 



 
Tervsorszám:  3/2009.                                                                                                                                                   

 
Ellenőrzendő 

intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás  
szükségletek  

 
 

Szent András 
Otthon 

 
Dunaföldvár 

 
 
Cél: az irányítási, végrehajtási, 
pénzügyi, beszámolási és 
ellenőrzési rendszer 
működésének átfogó 
vizsgálata. 
 
Módszer: gazdálkodási 
folyamatok elemzése, 
értékelése, dokumentumok és 
nyilvántartások vizsgálata, 
közvetlen megfigyelésen 
alapuló ellenőrzés 
(rovancsolás, helyszíni szemle, 
mintavétel). 
 
Tárgya: a szabályszerűség, 
szabályozottság, 
gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség ellenőrzése. 
 
Időszak:  
2007.01.01- 2009.03.31-ig 
terjedő gazdálkodás. 
 

 
 

Az intézmény átfogó 
felügyeleti ellenőrzésére  a 
2003-2008-ig terjedő 
időszakban nem került sor.   

A rendszerellenőrzések 
hiánya, vagy 3 évet 
meghaladó gyakoriságának 
növekedése az 
eredményesség, 
szabályszerűség és 
hatékonyság szempontjából 
magas kockázatot jelent. 

 
 
Felügyeleti 
ellenőrzés: 
 
Rendszerellenőrzés 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009. február-
március 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2009. április 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2009. június 
 

 
 

35 ellenőrzési nap 
 
Balázsné Geier Klára 
vizsgálatvezető:  
15 ellenőrzési nap  
 
Dr. Girst Julianna 
belső ellenőr: 
15 ellenőrzési nap 
 
Mándity Béláné 
belső ellenőrzési vezető: 
5 ellenőrzési nap 

 

 



 
Tervsorszám:  4/2009.                                                                                                                                             

 
Ellenőrzendő 

intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás  
szükségletek  

 
 

Mérlegvalódiság 
ellenőrzése 

 
1.Német Színház 
Szekszárd 

2. Megyei Könyvtár 
Szekszárd 

3. Szivárvány Otthon 
Bátaszék 

4. Gyermekvédelmi Ig. 
Szekszárd 

5. Fogy. Rehab. Int. 
Regöly-Majsapuszta 

6.Hétszínvilág Otthon 
Szekszárd 

 
 
Cél: annak megállapítása, 
hogy a 2008. évi számviteli 
mérleg a valóságnak 
megefelelően mutatja-e be az 
intézmények vagyonát, a 
mérlegsorok  kitöltése a leltárral 
alátámasztott részletező 
nyilvántartások és az ezzel 
megegyező főkönyvi adatok 
alapján történt-e. 
 
 
Módszer: Az ellenőrzésbe vont 
intézményeknél a mérlegsorok  
teljeskörű ellenőrzése. 
 
 
Tárgya: mérlegvalódiság 
vizsgálata. 
 
 
 
 
Időszak: 2008. december  31. 
 

 
 
Elmaradt, vagy 
szabályszerűtlenül végzett 
leltározási tevékenység 
mellett a mérlegvalódiság 
nem érvényesül. 
 
 
   

 
 
Felügyeleti 
ellenőrzés: 
 
Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009. április 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2009. május 
 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2009. július 

 
 

 36 ellenőrzési nap 
 
Mándity Béláné 
vizsgálatvezető,  
belső ellenőrzési vezető: 
12 ellenőrzési nap 
 
 
Balázsné Geier Klára 
belső ellenőr, 
12 ellenőrzési nap 
 
Dr. Girst Julianna 
belső ellenőr: 
12 ellenőrzési nap 

 

 



 
Tervsorszám:  5/2009.                                                                                                                                             

 
Ellenőrzendő 

intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás 
 szükségletek 

 
 

Csilla von Boeselager 
Otthon  

 
Alsótengelic 

 
 

 
 
Cél: az irányítási, végrehajtási, 
pénzügyi, beszámolási és 
ellenőrzési rendszer 
működésének átfogó 
vizsgálata. 
 
Módszer: gazdálkodási 
folyamatok elemzése, 
értékelése, dokumentumok és 
nyilvántartások vizsgálata, 
közvetlen megfigyelésen 
alapuló ellenőrzés 
(rovancsolás, helyszíni szemle, 
mintavétel). 
 
Tárgya: a szabályszerűség, 
szabályozottság, 
gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség ellenőrzése. 
 
Időszak:  
2007. 01.01- 2009. 03.31.-ig 
terjedő gazdálkodás. 
 

 
 

Az intézmény átfogó 
felügyeleti ellenőrzése a 
2003-2008-ig terjedő 
időszakban nem történt 
meg.   
 
A rendszerellenőrzések 
hiánya, vagy 3 évet 
meghaladó gyakoriságának 
növekedése az 
eredményesség, 
szabályszerűség és 
hatékonyság szempontjából 
magas kockázatot jelent. 

 
 
Felügyeleti 
ellenőrzés: 
 
Rendszerellenőrzés 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009. május-
június 
 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2009. június 
 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2009. szeptember 
 
 

 
 
35 ellenőrzési nap 
 
Mándity Béláné 
vizsgálatvezető,  
20 ellenőrzési nap 
 
Dr. Girst Julianna 
belső ellenőr 
15 ellenőrzési nap 
 

 



 
Tervsorszám:  6/2009.                                                                                                                                               

 
Ellenőrzendő 

intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás  
szükségletek  

 
 

Tolna Megyei 
Gyermekvédelmi 

Igazgatóság 
 

 Szekszárd 

 
 
Cél: az irányítási, végrehajtási, 
pénzügyi lebonyolítási, 
beszámolási és ellenőrzési 
rendszer működésének átfogó 
vizsgálata. 
 
Módszer: gazdálkodási 
folyamatok elemzése, 
értékelése, dokumentumok és 
nyilvántartások vizsgálata, 
közvetlen megfigyelésen 
alapuló ellenőrzés 
(rovancsolás, helyszíni szemle, 
mintavétel). 
 
Tárgya: a szabályszerűség, 
szabályozottság, 
gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség ellenőrzése. 
 
Időszak:  
2007. 01.01- 2009.03. 31-ig 
terjedő gazdálkodás. 
 

 
 
Az intézmény 2006. július 
1-től a Gyermekotthonok 
Igazgatósága és a 
TEGYESZ integrálásával 
jött létre. Az azóta eltelt 
időtartam alatt átfogó 
felügyeleti ellenőrzésre 
nem került sor.  A jogelőd 
intézménynél 2004-ben 
volt utoljára 
rendszerellenőrzés. 
 
A rendszerellenőrzések 
hiánya, vagy 3 évet 
meghaladó 
gyakoriságának 
növekedése az 
eredményesség, 
szabályszerűség és 
hatékonyság 
szempontjából magas 
kockázatot jelent. 

 
 
Felügyeleti 
ellenőrzés: 
 
Rendszerellenőrzés 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009. 
április- május 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2009. június 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2009. szeptember 
 
 

 
 

33 ellenőrzési nap 
 
Balázsné Geier Klára 
vizsgálatvezető, belső ellenőr:  
30 ellenőrzési nap 
 
 
Mándity Béláné 
belső ellenőrzési vezető: 
3 ellenőrzési nap 

 

 
 



Tervsorszám:  7/2009.                                                                                                                                     
 

Ellenőrzendő 
intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás 
szükségletek  

 
 

Göllesz Viktor 
Általános Iskola és 

Kollégium 
 

Iregszemcse 
 

 
 
Cél: az irányítási, végrehajtási, 
pénzügyi, beszámolási és 
ellenőrzési rendszer 
működésének átfogó 
vizsgálata. 
 
Módszer: gazdálkodási 
folyamatok elemzése, 
értékelése, dokumentumok és 
nyilvántartások vizsgálata, 
közvetlen megfigyelésen 
alapuló ellenőrzés 
(rovancsolás, helyszíni szemle, 
mintavétel). 
 
Tárgya: a szabályszerűség, 
szabályozottság, 
gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség ellenőrzése. 
 
Időszak:  
2007. 01.01- 2009.06. 31-ig 
terjedő gazdálkodás. 
 

 
 

A 2005. évi ellenőrzés 
során megállapított 
hiányosságok a 
szabályszerű, hatékony és 
eredményes működést 
veszélyeztették. Az eltelt 
időtartam és az előző 
vizsgálat megállapításai a 
rendszerellenőrzés 
szükségességét indokolják, 
ugyanis a belső ellenőrzés 
stratégiai tervét  
megalapozó kockázat-
elemzés szerint a 
rendszerellenőrzések 
hiánya, vagy 3 évet 
meghaladó gyakoriságának 
növekedése az 
eredményesség, 
szabályszerűség és 
hatékonyság szempontjából 
magas kockázatot jelent. 

 
 
Felügyeleti 
ellenőrzés: 
 
Rendszerellenőrzés 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009. 
június- július 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2009. augusztus 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2009. október 
 
 
 

 
 

33 ellenőrzési nap 
 
 
Balázsné Geier Klára 
vizsgálatvezető, 
belső ellenőr : 
30 ellenőrzési nap 
 
Mándity Béláné 
belső ellenőrzési vezető: 
3 ellenőrzési nap 
 
 
 
  
 

 
 



 
Tervsorszám:  8/2009.                                                                                                                                                  

 
Ellenőrzendő 

intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás szükségletek  

 
 

Berkes János 
Általános Iskola és 

Kollégium 
 

Zomba-
Paradicsompuszta 

 
 

 
 
Cél: az irányítási, végrehajtási, 
pénzügyi, beszámolási és 
ellenőrzési rendszer 
működésének átfogó 
vizsgálata. 
 
Módszer: gazdálkodási 
folyamatok elemzése, 
értékelése, dokumentumok és 
nyilvántartások vizsgálata, 
közvetlen megfigyelésen 
alapuló ellenőrzés 
(rovancsolás, helyszíni szemle, 
mintavétel). 
 
Tárgya: a szabályszerűség, 
szabályozottság, 
gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség ellenőrzése. 
 
Időszak:  
2007. 01.01- 2009.06..31-ig 
terjedő gazdálkodás. 
 

 
 
Az intézmény átfogó 
felügyeleti ellenőrzésére a 
2004-2008-ig terjedő 
időszakban nem került sor. 
 
 
A rendszerellenőrzések 
hiánya, vagy 3 évet 
meghaladó 
gyakoriságának 
növekedése az 
eredményesség, 
szabályszerűség és 
hatékonyság 
szempontjából magas 
kockázatot jelent. 

 
 
Felügyeleti 
ellenőrzés: 
 
Rendszerellenőrzés 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009.június-július 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2009. július 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2009. szeptember 
 

 
 

42  ellenőrzési nap 
 
Dr. Girst Julianna 
vizsgálatvezető 
37 ellenőrzési nap 
 

 
Mándity Béláné 
5 belső ellenőrzési vezető  
 

 



 
Tervsorszám:  9/2009.                                                                                                                                                 

 
Ellenőrzendő 

intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás szükségletek  

 
Fogyatékosok 

Otthona 
 

Pálfa 

 
Cél: az irányítási, végrehajtási, 
pénzügyi, beszámolási és 
ellenőrzési rendszer 
működésének átfogó 
vizsgálata. 
 
Módszer: gazdálkodási 
folyamatok elemzése, 
értékelése, dokumentumok és 
nyilvántartások vizsgálata, 
közvetlen megfigyelésen 
alapuló ellenőrzés 
(rovancsolás, helyszíni szemle, 
mintavétel). 
 
Tárgya: a szabályszerűség, 
szabályozottság, 
gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség ellenőrzése. 
 
Időszak:  
2007. 01.01- 2009.06..31-ig 
terjedő gazdálkodás. 
  

 
Az intézmény átfogó 
felügyeleti ellenőrzésére a 
2003-2008-ig terjedő 
időszakban nem került sor 
 
A rendszerellenőrzések 
hiánya, vagy 3 évet 
meghaladó gyakoriságának 
növekedése az 
eredményesség, 
szabályszerűség és 
hatékonyság szempontjából 
magas kockázatot jelent. 

 
Belső ellenőrzés: 
 
Rendszerellenőrzés 

 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009. augusztus-
szeptember  
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2009. Október  
 
Lezárásának 
időpontja: 
2009. december 
 
 
 

 
33 ellenőrzési nap 
 
 
Balázsné Geier Klára 
vizsgálatvezető, belső ellenőr:  
30 ellenőrzési nap 
 
 
 
Mándity Béláné 
belső ellenőrzési vezető 
3 ellenőrzési nap 

 
 

 



 
Tervsorszám:  10/2009.                                                                                                                                              

 
Ellenőrzendő 

intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás szükségletek  

 
 

Szivárvány Otthon  
 

Bátaszék 

 
 
Cél: az irányítási, végrehajtási, 
pénzügyi, beszámolási és 
ellenőrzési rendszer 
működésének átfogó 
vizsgálata. 
 
Módszer: gazdálkodási 
folyamatok elemzése, 
értékelése, dokumentumok és 
nyilvántartások vizsgálata, 
közvetlen megfigyelésen 
alapuló ellenőrzés 
(rovancsolás, helyszíni szemle, 
mintavétel). 
 
Tárgya: a szabályszerűség, 
szabályozottság, 
gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség ellenőrzése. 
 
Időszak:  
2007. 01.01- 2009.06.31-ig 
terjedő gazdálkodás. 
 

 
 

Az intézmény átfogó 
felügyeleti ellenőrzésére a 
2003-2008-ig terjedő 
időszakban nem került sor. 
  
 
A rendszerellenőrzések 
hiánya, vagy 3 évet 
meghaladó gyakoriságának 
növekedése az 
eredményesség, 
szabályszerűség és 
hatékonyság szempontjából 
magas kockázatot jelent. 

 
 
Felügyeleti 
ellenőrzés: 
 
Rendszerellenőrzés 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009. 
szeptember-
október 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2009. október 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2009. december 
 
 

 
 

45 ellenőrzési nap 
 
Dr. Girst Julianna 
vizsgálatvezető,  
belső ellenőr: 
40 ellenőrzési nap 
 
Mándity Béláné 
belső ellenőrzési vezető: 
5 ellenőrzési nap 
 

 



 
Tervsorszám:  11/2008.                                                                                                                                      

 
Ellenőrzendő 

intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás szükségletek 

 
 

Megyei Könyvtár 
 

Szekszárd 
 
 

 
 
Cél: annak megállapítása, hogy 
a 2006. évi rendszerellenőrzést 
követően elkészített intézkedési 
tervben foglalt intézkedések 
megvalósultak-e.  
 
Módszer: gazdálkodási 
folyamatok elemzése, 
értékelése, dokumentumok és 
nyilvántartások vizsgálata, 
közvetlen megfigyelésen 
alapuló ellenőrzés 
(rovancsolás, helyszíni szemle, 
mintavétel). 
 
Tárgya: a szabályszerűség, 
szabályozottság, 
gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség ellenőrzése. 
 
Időszak:  
2008.07.01- 2009. helyszíni 
ellenőrzés időpontjáig.. 
 

 
 
A 2006. évi ellenőrzés 
során megállapított 
hiányosságok magas 
kockázatot jelentettek a 
szabályszerű, hatékony és 
eredményes működés 
szempontjából. Az 
intézkedési tervben foglalt 
intézkedések 
megvalósulásának hiánya 
esetén a kockázat tovább 
növekszik.  

 
 
Felügyeleti 
ellenőrzés: 
 

utóellenőrzés 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009. október 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2009. november 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2010. január 
 
 
 
 
 

 
 

10 ellenőrzési nap 
 
 
Mándity Béláné 
vizsgálatvezető 
belső ellenőrzési vezető 
10 ellenőrzési nap 
 

 



Tervsorszám:  12/2009.                                                                                                                                      
 

Ellenőrzendő 
intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás 
szükségletek 

 
 

Árpád-házi Szent 
Erzsébet Otthon 

 
Bonyhád  

 
 
Cél: annak megállapítása, hogy 
a 2008. évi rendszerellenőrzést 
követően elkészített intézkedési 
tervben foglalt intézkedések 
megvalósultak-e.  
 
Módszer: gazdálkodási 
folyamatok elemzése, 
értékelése, dokumentumok és 
nyilvántartások vizsgálata, 
közvetlen megfigyelésen 
alapuló ellenőrzés 
(rovancsolás, helyszíni szemle, 
mintavétel). 
 
Tárgya: a szabályszerűség, 
szabályozottság, 
gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség ellenőrzése. 
 
Időszak:  
2008. évi mérleget alátámasztó 
leltározás időpontja- 2009. 
helyszíni ellenőrzés időpontjáig. 
 
 
 

 
 
A 2008. évi ellenőrzés 
során megállapított 
hiányosságok magas 
kockázatot jelentettek a 
szabályszerű, hatékony és 
eredményes működést 
szempontjából. Az 
intézkedési tervben foglalt 
intézkedések 
megvalósulásának hiánya 
esetén a kockázat tovább 
növekszik. 

 
 
Felügyeleti 
ellenőrzés: 
 
Utóellenőrzés 
 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009. november-
december 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2009. december 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2010. február 
 
 

 
 

20 ellenőrzési nap 
 
Mándity Béláné 
vizsgálatvezető, belső 
ellenőrzési vezető: 
20 ellenőrzési nap 
 
 
 

 



 
Tervsorszám:  13/2009.                                                                                                                                     

 
Ellenőrzendő 

intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás 
szükségletek  

 
 

Móra Ferenc 
Általános Iskola 

 
Dombóvár 

 

 
 
Cél: az irányítási, végrehajtási, 
pénzügyi, beszámolási és 
ellenőrzési rendszer 
működésének átfogó 
vizsgálata. 
 
Módszer: gazdálkodási 
folyamatok elemzése, 
értékelése, dokumentumok és 
nyilvántartások vizsgálata, 
közvetlen megfigyelésen 
alapuló ellenőrzés 
(rovancsolás, helyszíni szemle, 
mintavétel). 
 
Tárgya: a szabályszerűség, 
szabályozottság, 
gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség ellenőrzése. 
 
Időszak:  
2007. 01. 01- 2009. 09. 30-ig 
terjedő gazdálkodás. 
 

 
 
Az intézmény utolsó 
ellenőrzésére 2006-ban 
került sor, az ellenőrzött 
időszak 2000. június 1-től 
2006.március 31-ig terjedt 
ki. 
 
Stratégiai tervben 
megfogalmazott cél, hogy 
az intézmények átfogó 
rendszerellenőrzéseire 3 
évenként kerüljön sor, 
mert az ezt meghaladó 
időtartam  a  szabályszerű, 
hatékony és eredményes 
működés szempontjából 
magas kockázatot jelent.  

 
 
Felügyeleti 
ellenőrzés: 
 
Rendszerellenőrzés 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009.október-
november 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2009. november 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2010. január 
 
 
 

 
 

24  ellenőrzési nap 
 
Doszpodné Estók Andrea 
vizsgálatvezető 
belső ellenőr 
20 ellenőrzési nap 
 
Mándity Béláné 
belső ellenőrzési vezető : 
4 ellenőrzési nap 
 
 
 
 
  
 

 



 
 

Tervsorszám:  14/2009.                                                                                                                                      
 

Ellenőrzendő 
intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás 
szükségletek  

 
 

Általános 
Művelődési 

Központ 
 

Szekszárd 
 

 
 
Cél: az irányítási, végrehajtási, 
pénzügyi, beszámolási és 
ellenőrzési rendszer 
működésének átfogó 
vizsgálata. 
 
Módszer: gazdálkodási 
folyamatok elemzése, 
értékelése, dokumentumok és 
nyilvántartások vizsgálata, 
közvetlen megfigyelésen 
alapuló ellenőrzés 
(rovancsolás, helyszíni szemle, 
mintavétel). 
 
Tárgya: a szabályszerűség, 
szabályozottság, 
gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség ellenőrzése. 
 
Időszak:  
2006.01.01- 2009.09.30-ig 
terjedő gazdálkodás. 
 

 
 
Az intézmény utolsó 
ellenőrzésére 2006-ban 
került sor, az ellenőrzött 
időszak 2004. január 1-től 
2005. december 31-ig 
terjedt. 
 
 
Stratégiai tervben 
megfogalmazott cél, hogy 
az intézmények átfogó 
rendszerellenőrzéseire 3 
évenként kerüljön sor, 
mert az ezt meghaladó 
időtartam  a  szabályszerű, 
hatékony és eredményes 
működés szempontjából 
magas kockázatot jelent.. 

 
 
Felügyeleti 
ellenőrzés: 
 
Rendszerellenőrzés 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009. november-
december 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2010. január. 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2010. március 
 
 
 

 
 

24  ellenőrzési nap 
 
Doszpodné Estók Andrea 
vizsgálatvezető 
belső ellenőr 
20 ellenőrzési nap 
 
Mándity Béláné 
belső ellenőrzési vezető : 
4 ellenőrzési nap 
 
 
  
 



 
 

Tervsorszám:  15/2009.                                                                                                                                           
 

Ellenőrzendő 
intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás 
szükségletek  

 
 

Hétszínvilág Otthon 
 

Szekszárd 

 
 
Cél: az irányítási, végrehajtási, 
pénzügyi, beszámolási és 
ellenőrzési rendszer 
működésének átfogó 
vizsgálata. 
 
Módszer: gazdálkodási 
folyamatok elemzése, 
értékelése, dokumentumok és 
nyilvántartások vizsgálata, 
közvetlen megfigyelésen 
alapuló ellenőrzés 
(rovancsolás, helyszíni szemle, 
mintavétel). 
 
Tárgya: a szabályszerűség, 
szabályozottság, 
gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség ellenőrzése. 
 
Időszak:  
2007. 01. 01- 2008. 09. 31-ig 
terjedő gazdálkodás. 
 

 
 
Az intézmény utolsó 
ellenőrzésére 2006-ban 
került sor, az ellenőrzött 
időszak 2004. január 1-től 
2005. december 31-ig 
terjedt.  
 
Stratégiai tervben 
megfogalmazott cél, hogy 
az intézmények átfogó 
rendszerellenőrzéseire 3 
évenként kerüljön sor, 
mert az ezt meghaladó 
időtartam  a  szabályszerű, 
hatékony és eredményes 
működés szempontjából 
magas kockázatot jelent. 

 
 
Felügyeleti 
ellenőrzés: 
 
Rendszerellenőrzés 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009.november-
december 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2009. december 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2010. február 
 
 
 

 
 

34 ellenőrzési nap 
 
Balázsné Geier Klára 
Vizsgálatvezető, belső 
ellenőr : 
30 ellenőrzési nap 
 
 
Mándity Béláné 
belső ellenőrzési vezető: 
4 ellenőrzési nap 
 
 
 
  
 



 
Tervsorszám:  16/2009.                                                                                                                                     

 
Ellenőrzendő 

intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás 
szükségletek  

 
 

Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Hivatala 
 

Szekszárd 
 

Vagyon bérbeadása 

 
 
Cél: annak megállapítása, hogy 
az önkormányzati vagyon 
bérbeadása során érvényt 
szereztek-e a 
vagyongazdálkodásról szóló 
önkormányzati rendelet 
előírásainak 
 
 
Módszer: szúrópróbaszerűen 
kiválasztott bizonylatok és a 
3.11 sz. ellenőrzési nyomvonal 
alapján 
 
Tárgya: bérleti szerződések 
szabályszerűségének, 
nyilvántartásának, a  
szerződések alapján 
Önkormányzatot megillető 
követelések  pénzügyi 
rendezésének vizsgálata. 
 
Időszak: 2009. év 
 
. 
 

 
 

A jogszabályi előírásoknak 
nem megfelelő 
szerződések és pénzügyi 
előírások betartásának 
hiánya által okozható 
anyagi kár. 

. 
 
Belső ellenőrzés: 
 
Szabályszerűségi és 
pénzügyi ellenőrzés 
 

 
 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2008. október-
november 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2008. november 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2010. január.  
 
 

 
 

 24 ellenőrzési nap 
 
Dr. Girst Julianna 
vizsgálatvezető, belső 
ellenőr: 
20 ellenőrzési nap 
 
 
Mándity Béláné 
belső ellenőrzési vezető: 
4 ellenőrzési nap 
 
 
 
  
 

 



Tervsorszám: 17/2009.                                                                                                                                     
 

Ellenőrzendő 
intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás 
szükségletek  

 
 

Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Hivatala 
 

Szekszárd 
 
 
 

Selejtezés, leltározás 

 
 
Cél: annak megállapítása, hogy 
a Hivatal leltározási és 
selejtezési tevékenységének  
szabályozása  biztosítja-e a  
vagyonvédelmet, a leltározást, 
selejtezést szabályszerűen 
végezték-e, annak 
dokumentálása megfelelő-e, a 
vagyon nyilvántartásának 
rendszere biztosítja-e a 
vagyonvédelmet. 
 
Módszer: leltározási és 
selejtezési dokumentáció  
tételes ellenőrzése 
 
Tárgya: 2009. évi leltározási és 
selejtezési eljárások 
 
Időszak: 2009. év 
. 
 

 
 
A szabályszerűtlenül 
végrehajtott leltározási 
tevékenység magas 
kockázatot jelent a vagyon 
kimutatás, a mérleg 
valódiság szempontjából,  

 
 
Belső ellenőrzés: 
 
Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2009.november-
december 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2009. december 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2010. január 
 
 
 

 
 

24 ellenőrzési nap 
 
Balázsné Geier Klára 
vizsgálatvezető, belső 
ellenőr 
20 ellenőrzési nap 
 
 
Mándity Béláné 
belső ellenőrzési vezető: 
4 ellenőrzési nap 
 
 
  
 

 
 



Tervsorszám: 18/2009.                                                                                                                                    
 

Ellenőrzendő 
intézmény(ek), 
vagy szervezeti 
egység(ek) és 
folyamat(ok) *  

Az ellenőrzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya,  

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati
 tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa  

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás 
szükségletek  

 
 

Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Hivatala 
 

Szekszárd 
 

Szerződések 
előkészítése 

 

 
 
Cél: annak megállapítása, hogy 
a szerződéskötést megelőző 
eljárások kizárják-e azt, hogy a 
megkötött szerződések 
semmisek illetve az 
érvénytelenek legyenek.   
 
Módszer: szúrópróbaszerűen 
kiválasztott szerződések.  
 
Tárgya:  
 
Időszak: 2008-2009. évek 
. 
 

 
 
Az előírt alaki és tartalmi 
kellékeknek való 
megfelelés a szerződés 
tárgyának megvalósulása 
és a nem jogszabálynak 
megfelelő szerződés által 
okozható anyagi kár. 

 
 
Belső ellenőrzés: 
 
Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
 
Ellenőrzés 
időtartama: 
2008.november-
december 
 
Jelentés tervezet 
elkészítése: 
2008. december 
 
Lezárásának 
időpontja: 
2009. január 
 
 
 

 
 

24 ellenőrzési nap 
 
 
Dr. Girst Julianna 
vizsgálatvezető, belső 
ellenőr 
20 ellenőrzési nap 
 
 
Mándity Béláné 
belső ellenőrzési vezető: 
4 ellenőrzési nap 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
 



12. számú melléklet 
 
Szent László Egységes Középiskola Szekszárd, Eü. Tagintézmény részleges 
rekonstrukciója és részleges felújítása 
 
A fejlesztés költségelőirányzata  

 

Megnevezés 
Természetes 

mértékegység
(fm, m2, m3, db) 

* 
2008. 

Épületek, építmények létesítésének, 
sárlásának, átalakításának költségei 

Tetőfelújítás 682 
m2, ablakcsere 
68 db, radiátor 
csere 72 db, 
tornaterem 

felújítás 525,65 
m2, hőközpont 
felújítás 1 db  

24 838 298

Földterület vásárlása  

Gép, berendezés, jármű  

Egyéb  

e) Tárgyi eszközök összesen /a)+b)+c)+d)/  24 838 298
f) Immateriális javak  

g) Fejlesztési célú pénzeszköz átadása  

h) Fejlesztés nettó költsége /e)+f)+g)/  24 838 298
i) Vissza nem igényelhető ÁFA  4 967 660
j) Fejlesztés bruttó költsége / h)+i)/  29 805 958

 
A fejlesztés pénzügyi forrásai  

adatok Ft-ban 
Megnevezés 2008. év

Saját forrás 11 922 384

Hitel

Decentralizált támogatásból igényelt összeg 17 883 574

Egyéb támogatás (nevesítve)

Egyéb forrás 

Összesen 29 805 958

Támogatási arány (%) 60,00%
 



13. számú melléklet 
 
Berkes János Általános Iskola Zomba-Paradicsompuszta belső utak felújítása, 
út és parkoló építése, fűtési rendszer korszerűsítése és felújítása, ablakcsere  
 
A fejlesztés költségelőirányzata  

adatok Ft-ban 

Megnevezés 
Természetes 
mértékegység 
(fm, m2, m3, db) 
* 

2008. 

Épületek, építmények létesítésének, 
sárlásának, átalakításának költségei 

Burkolat építés 
442 m2, fűtési 
rendszer 
szétválasztása 1 
db, 
radiátorcsere 69 
db, ablakcsere 
18 db 

12 162 361

Földterület vásárlása  

Gép, berendezés, jármű  

Egyéb  

e) Tárgyi eszközök összesen /a)+b)+c)+d)/  12 162 361
f) Immateriális javak  

g) Fejlesztési célú pénzeszköz átadása  

h) Fejlesztés nettó költsége /e)+f)+g)/  12 162 361
i) Vissza nem igényelhető ÁFA  2 432 472
j) Fejlesztés bruttó költsége / h)+i)/  14 594 833

 
 
A fejlesztés pénzügyi forrásai 

adatok Ft-ban 
Megnevezés 2008. év

Saját forrás 5 837 934

Hitel

Decentralizált támogatásból igényelt összeg 8 756 899

Egyéb támogatás (nevesítve)

Egyéb forrás 

Összesen 14 594 833

Támogatási arány (%) 60,00%

 
 



14. számú melléklet 
 
Gyermekvédelmi Igazgatóság szedresi lakásotthon homlokzat felújítás  
 
A fejlesztés költségelőirányzata  

                 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 
Természetes 

mértékegység 
(fm, m2, m3, db) 

* 
2008. 

Épületek, építmények létesítésének, 
sárlásának, átalakításának költségei 256 m2 1 634 182

Földterület vásárlása  

Gép, berendezés, jármű  

Egyéb  

e) Tárgyi eszközök összesen /a)+b)+c)+d)/  1 634 182

f) Immateriális javak  

g) Fejlesztési célú pénzeszköz átadása  

h) Fejlesztés nettó költsége /e)+f)+g)/  

i) Vissza nem igényelhető ÁFA  326 836

j) Fejlesztés bruttó költsége / h)+i)/  1 961 018
 
 
 A fejlesztés pénzügyi forrásai  

adatok Ft-ban 
Megnevezés 2008. év

Saját forrás 784 408

Hitel

Decentralizált támogatásból igényelt összeg 1 176 610

Egyéb támogatás (nevesítve)

Egyéb forrás 

Összesen 1 961 018

Támogatási arány (%) 60,00%
 

 



15. számú melléklet 
 
Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium Gyönk gimnázium 
épületének részleges tetőfelújítása, a kollégium “C” épületének részleges 
felújítása 
 
A fejlesztés költségelőirányzata  

                 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 
Természetes 

mértékegység
(fm, m2, m3, db) 

* 
2008. 

Épületek, építmények létesítésének, 
sárlásának, átalakításának költségei 

Tetőfelújítás 215 
m2, 

Burkolatcsere 
334 m2, 

Elektromos 
vezeték  1320 
fm, lámpatest 
csere 104 db 

10 961 335

Földterület vásárlása  

Gép, berendezés, jármű  

Egyéb  

e) Tárgyi eszközök összesen /a)+b)+c)+d)/  10 961 335

f) Immateriális javak  

g) Fejlesztési célú pénzeszköz átadása  

h) Fejlesztés nettó költsége /e)+f)+g)/  10 961 335
i) Vissza nem igényelhető ÁFA  2 192 267

j) Fejlesztés bruttó költsége / h)+i)/  13 153 602
 

 
A fejlesztés pénzügyi forrásai  

adatok Ft-ban 
Megnevezés 2008. év

Saját forrás 2 630 721

Hitel

Decentralizált támogatásból igényelt összeg 10 522 881

Egyéb támogatás (nevesítve)

Egyéb forrás 

Összesen 13 153 602

Támogatási arány (%) 80,00%
 



16. számú melléklet 
 
 
 
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly-Majsapuszta belső út és 
parkoló építése, az épület részleges felújítása  
 
A fejlesztés költségelőirányzata  

adatok Ft-ban 

Megnevezés 
Természetes 

mértékegység
(fm, m2, m3, db) 

* 
2008. 

a) Épületek, építmények létesítésének, 
vásárlásának, átalakításának költségei 

Út és parkoló 
építés 853 m2 

Az intézmény 
felújítással 

érintett 
helyiségeinek 
alapterülete     

473,5 m2 

falpenészesedé
s javítása 250 

m2 

padlóburkolás   
121 m2            

vizesblokk 
felújítása 7,5 m2

12 340 622

b) Földterület vásárlása  

c) Gép, berendezés, jármű  

d) Egyéb  

e) Tárgyi eszközök összesen /a)+b)+c)+d)/  12 340 622

f) Immateriális javak  

g) Fejlesztési célú pénzeszköz átadása  

h) Fejlesztés nettó költsége /e)+f)+g)/  12 340 622

i) Vissza nem igényelhető ÁFA  2 468 124

j) Fejlesztés bruttó költsége / h)+i)/  14 808 746
 

A fejlesztés pénzügyi forrásai 
adatok Ft-ban 

Saját forrás 2 961 750

Hitel

Decentralizált támogatásból igényelt összeg 11 846 996

Egyéb támogatás (nevesítve)

Egyéb forrás 

Összesen 14 808 746

Támogatási arány (%) 80,00%
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