
Minősített többség 
 

A   Tolna  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  2009.  február  13-i  ülése  
12.  számú napirendi pontja 
 
A közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Tamási Város 
Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző 
Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása  
 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és 
Kisebbségi, a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Tamási Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. június 18-án 
Megállapodást kötött a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium által ellátott 
szakközépiskolai, szakiskolai oktatás, felnőttképzés és kollégiumi ellátás feladatának 
átvételéről. 
 
A Megállapodás 8-9. pontjai tartalmazzák a feladatellátást szolgáló ingatlanok 
ingyenes használatba adásáról szóló rendelkezéseket. 
 
A Vályi Péter Szakképző Iskolának és Kollégiumnak tanműhelye működött abban az 
ingatlanban is, amelynek a földhivatal nyilvántartás szerinti kizárólagos tulajdonosa a 
FORNÁDMAG Kft.. 
 
Tamási Város Önkormányzata az ingatlan részbeni tulajdonjogát  adás-vétel útján 
még 1992-ben megszerezte, de az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzés 
elmaradt. Tamási Város Önkormányzata megtette a szükséges intézkedéseket a 
tulajdonrész bejegyzésének rendezése érdekében, illetve januári ülésén döntött 
arról, hogy az érintett ingatlanrészt 2009. február 1-jétől határozatlan időre a Tolna 
Megyei Önkormányzat ingyenes használatába adja. 
 
A tanműhely tulajdonjogi helyzetének és ingyenes használatba adásának rendezése 
amiatt sürgető és indokolt, mert a TISZK infrastrukturális fejlesztésére beadott 
pályázat (TIOP) éppen a kérdéses ingatlant érinti.   
 
Az ingyenes használatba adott ingatlanok körének változása miatt a köztünk létrejött 
Megállapodás 8. pontja kiegészül a 037/6 hrsz.-ú ingatlannal. 
 
A Megállapodás 9. a) pontját pedig az ingatlanrész korábbiaktól eltérő időponttól 
történő használatba adása, illetve a tulajdonrészre való utalás szükségessége miatt 
kell kiegészíteni.  
 
A Megállapodás módosítását írásba kell foglalni. A módosítás tervezete a határozati 
javaslat mellékletét képezi. 
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A változás érinti a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát is, 
melyben a telephelyek köre és az intézmény által használt ingatlanok köre bővül. 
 
Kérem, hogy a Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint az 
intézmény alapító okiratának módosítását fogadja el a Közgyűlés.   
      
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …./2009. (II. 
13.) közgyűlési határozata a közoktatási 
és szakképzési feladatok átadás-
átvételéről szóló, Tamási Város 
Önkormányzatával kötött Megállapodás, 
valamint a Szent László Szakképző Iskola 
és Kollégium alapító okiratának 
módosításáról  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése a közoktatási és 
szakképzési feladatok átadás-átvételéről 
szóló, Tamási Város Önkormányzatával 
kötött Megállapodás 8. pontjának 
kiegészítését a 0307/6 hrsz.-ú 
ingatlannal jóváhagyja. 

2. A Közgyűlés a Megállapodás 9. a) 
pontjának kiegészítését az alábbiak 
szerint jóváhagyja: 
„Átadó a 0307/6 hrsz.-ú (Tamási Fornád 
pusztán található) ingatlant - az őt 
megillető tulajdoni hányada mértékéig - 
2009. február 1. napjától határozatlan 
időre Átvevőnek használatba adja.” 

3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 
a határozat mellékletét képező 
Megállapodás módosítást - az abban 
foglalt tartalommal - aláírja. 

4. A Közgyűlés a Tolna Megyei 
Önkormányzat Szent László Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált 
Szakképző Központ) alapító okiratát 
2009. március 1-jétől a következők 
szerint módosítja: 
a) A telephelyek köre az alábbiakkal 
egészül ki: 
 „ Tanműhely Tamási Fornád puszta 
0307/6 hrsz. „ 
b) a feladatellátást szolgáló vagyon köre 
az alábbiakkal egészül ki: 
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„ Tamási Fornád puszta 0307/6 hrsz.-ú 
ingatlanon Tamási Város 
Önkormányzata által biztosított 
használati jog.” 

4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az 
alapító okirat módosításának törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetéséről 
gondoskodjon. 

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés 
elnöke 

Határidő: azonnal 
 
 
Szekszárd, 2009. január 26. 
 
 
                                                                                   dr. Puskás Imre 
                                                                                a  Közgyűlés elnöke 

 



MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 
 

 
Amely létrejött egyrészről Tamási Város Önkormányzata (székhelye: 7090 Tamási, 
Szabadság u. 46-48., képviseli: Ribányi József polgármester), mint átadó( a 
továbbiakban: Átadó) 
 
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat ( székhelye: 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13., képviseli dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke), mint átvevő 
( a továbbiakban: Átvevő) 
között az alulírott napon és helyen a felek között 2008. június 18-án, a közoktatási és 
szakképzési feladatok átadás-átvételéről kötött Megállapodás módosítása tárgyában: 
 

1) A Megállapodás 8. pontjában felsorolt ingatlanok köre a 0307/6 hrsz.-ú 
ingatlannal kiegészül. 

 
2) A Megállapodás 9. a) pontja a következőkkel egészül ki: 

 
Átadó a 0307/6 hrsz.-ú (Tamási Fornád pusztán található) ingatlant - az őt 
megillető tulajdoni hányada mértékéig - 2009. február 1. napjától határozatlan 
időre Átvevőnek használatba adja. 

 
A Megállapodás egyéb pontjai változatlanok maradnak. 
 
Szekszárd, 2009. február …. 
 
 
…………………………………………..                   ………………………………………. 
                      Átadó                                                                   Átvevő 
    Tamási Város Önkormányzata                             Tolna Megyei Önkormányzat 
       Képviseli: Ribányi József                                      Képviseli: dr. Puskás Imre 
               polgármester                                                a megyei közgyűlés elnöke 
 
1. sz. záradék  
Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (II. 13. ) 
Kgy. határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2009. február ….. 
                                                                                         dr. Bartos Georgina 
                                                                                            megyei főjegyző 
 
2. sz. záradék  
Jelen megállapodást Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a …/2009. (I. 
28.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
Tamási, 2009. február … 
 
                                                                                         dr. Sitkei Lukács 
                                                                                                jegyző 
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