Minősített többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése …
napirendi pontja.

Javaslat a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással a pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi, valamint a Humán Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!
A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással 2005. december 20-án kötött és többször
módosított megállapodás értelmében a nevelési tanácsadást, a gyógypedagógiai
tanácsadást, a logopédiai ellátást, a korai fejlesztést és gondozást, a gyógytestnevelést,
az iskolapszichológusi szolgáltatást és a pályaválasztási tanácsadást a Tolna Megyei
Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének szakemberei
látják el a völgységi településeken.
A Megállapodás 1. pontjának módosítása azért szükséges, mert a mőcsényi óvoda
megszűnt, az izményi és váraljai intézmények pedig a BONI tagóvodájaként működnek,
és a továbbiakban a székhely intézmény biztosítja számukra a feladatellátást. A
megállapodásban szükséges rögzíteni továbbá, hogy a nevelési tanácsadás feladatait a többi feladattól eltérő módon - a kistérség teljes területén és valamennyi
intézményében az EGYMI szakemberei biztosítják.
A módosítás a megállapodás egyéb pontját nem érinti.
Kérem a Közgyűlést, hogy támogassa a megállapodás módosítását.

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Közgyűlés …./2010. (XII. 10.)
közgyűlési határozata a Völgységi Többcélú
Kistérségi Társulással a pedagógiai szakszolgálati
feladatok
ellátására
kötött
megállapodás
módosításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással a
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására
2005. december 20-án kötött és többször
módosított megállapodást a mellékletben foglaltak
szerint módosítja.
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2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a melléklet
szerinti megállapodás-módosítás aláírására.
Felelős: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Szekszárd, 2010. november 30.
dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Melléklet

Megállapodás módosítása
egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok
megbízás keretében történő ellátására
mely létrejött egyfelől a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (székhelye: 7150
Bonyhád, szabadság tér 1.) képviseli: Potápi Árpád János elnök mint Megbízó,
másfelől a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István
tér 11-13.) képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke mint Megbízott között az
alábbi feltételekkel:
1.

A szerződő felek rögzítik, hogy az egyes pedagógiai szakszolgálati
feladatok megbízás keretében történő ellátására 2005. december 20-án kötött
és 2007. február 14-én, 2008. július 1-jén, valamint 2009. november 27-én
módosított megállapodás 1. pontja helyébe az alábbi pont lép:
1. „A Többcélú Kistérségi Társulás megbízza a Tolna Megyei
Önkormányzatot, hogy 2006. január 1-jétől - határozatlan ideig - az általa
fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat útján gondoskodjon a társult települések
közigazgatási területén a nevelési tanácsadás, a gyógypedagógiai
tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás, a logopédiai ellátás, a
gyógytestnevelés, a pályaválasztási tanácsadás, és iskolapszichológusi
szolgáltatás szakszolgálati feladatok ellátásáról.
A gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás, a
logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés, a pályaválasztási tanácsadás, és
iskolapszichológusi szolgáltatás szakszolgálati feladatok ellátása az alábbi
társult települések közigazgatási területén és intézményeiben valósul meg:
Mórágy mikro-térség :
- Mórágy: általános iskola, óvoda
- Bátaapáti tagiskola, óvoda
Nagymányok mikro- térség:
- Nagymányok: általános iskola, óvoda
- Kismányok: tagóvoda
- Cikó: általános iskola, óvoda (Grábóc ellátási területe is.)
- Györe: általános iskola, óvoda
Tevel mikro- térség:
- Tevel: általános iskola, óvoda
- Lengyel: tagóvoda
- Závod: tagóvoda
- Aparhant: általános iskola, óvoda (Nagyvejke ellátási területe is.)
- Mucsfa: tagóvoda
- Bonyhádvarasd: óvoda.
A nevelési tanácsadás feladatellátás a kistérség teljes közigazgatási
területén és összes intézményében megvalósul.”

2. A szerződő felek az 1. pontban megjelölt megállapodásnak jelen módosítással
nem érintett pontjait változatlan tartalommal továbbra is hatályosaknak
tekintik.
Szekszárd, 2010. december …

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Potápi Árpád János
a Társulás elnöke

