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napirendi pontja

A Segítő Kezek Alapítvány székhely létesítésének engedélyezése
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Humán 
Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Segítő Kezek Alapítványt egy magánszemély hozta létre. A szervezet az Alapító 
okiratában céljaként a Tolna Megyei  Önkormányzat Integrált  Szociális Intézménye 
Dunaföldvári  Idősek  Otthona  telephelye,  -  illetve  annak  jogutódja  -  lakói 
életkörülményeinek, életminőségének, az otthonban dolgozók munkakörülményeinek 
javítását, a szakmai továbbképzések támogatását jelölte meg.

Az  Alapítvány  e  tartós  közérdekű  célját  pályázatok  önrészének  biztosításán, 
kulturális és szakmai programok megvalósításának segítésén, a szociális területen 
dolgozók életminőségének javításán, személyiség- és készségfejlesztésén, az idős 
emberek  életvezetését  könnyítő,  életminőséget  javító  szolgáltatások  nyújtásán, 
programok  szervezésén,  az  Alapítvány  célját  szolgáló  beruházások,  vásárlások 
finanszírozásán keresztül tervezi megvalósítani.

Az  Alapítvány  a  tervezett  tevékenységén,  célkitűzésén  túl  úgy  is  kötődik  az 
intézményünkhöz, hogy a 3 fős kuratóriumának tagja a Tolna Megyei Önkormányzat 
Integrált  Szociális  Intézménye  Dunaföldvári  Idősek  Otthona  telephelyének  a 
vezetője.  

A  szervezet  bírósági  nyilvántartásba  vételi  eljárása  jelenleg  folyamatban  van.  Az 
Alapítvány  kéri,  hogy  a  fenntartásunkban  működő  Integrált  Szociális  Intézmény 
Dunaföldvári  Idősek  Otthona telephelyén – a 7020 Dunaföldvár, Paksi u. 70. sz.  
alatt  –  működhessen,  székhelyeként  ezt  az  ingatlant  megjelölhesse.  További 
kérésük,  hogy  a  tevékenységükre  való  tekintettel  térítésmentes  használatot 
engedélyezzünk számukra.

A  szervezet  létrehozásának  célját  tekintve  a  Tolna  Megyei  Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan székhelyként történő használatát támogatandónak tartom, 
ugyanakkor  a  korlátozottan  forgalomképes  törzsvagyonba  tartozó  ingatlan 
használatát ingyenesen átengedni a kérelemben megjelölt célra nem áll módomban 
javasolni,  tekintettel  arra,  hogy  a  Tolna  Megyei  Önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben 
foglaltak, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.  19.) 
Kormányrendelet előírásai azt nem teszik lehetővé. Az igénybevétellel összefüggően 



térítési  díj  megfizetésétől  nem  lehet  eltekinteni,  melyet  az  ingatlanhasználattal 
összefüggő,  az  intézmény és  az  Alapítvány között  létrejövő  bérleti  szerződésben 
indokolt rögzíteni.  

Kérem,  a  Közgyűlést,  hogy  az  előterjesztésben  leírtak  alapján  a  határozati 
javaslatban  foglaltak  szerint  támogassák  a  Segítő  Kezek  Alapítvány  székhely 
létesítését.

Határozati javaslat:

A  Tolna  Megyei  Közgyűlés  ……/2010.  (XII. 
10.)  közgyűlési  határozata  a  Segítő  Kezek 
Alapítvány  székhely  létesítésének 
engedélyezéséről

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
egyetért  azzal,  hogy  a  Segítő  Kezek 
Alapítvány  a  Tolna  Megyei  Önkormányzat 
tulajdonában  lévő,  a  Tolna  Megyei 
Önkormányzat  fenntartásában  működő 
Integrált  Szociális  Intézmény  Dunaföldvári 
Idősek  Otthona  használatában  álló 
ingatlanban  (7020  Dunaföldvár,  Paksi  u. 
70.) székhelyet létesítsen.

2. A  Közgyűlés  felkéri  az  Integrált  Szociális 
Intézmény  igazgatóját,  hogy  az 
ingatlanhasználatra  vonatkozó  bérleti 
szerződést  -  az  ingatlanhasználattal 
összefüggő közvetlen és közvetett költségek 
figyelembevételével  -  kösse  meg,  és  azt 
jóváhagyásra  küldje  meg  a  Tolna  Megyei 
Önkormányzat Elnökéhez. 

Felelős: az 1. pont vonatkozásában dr. Puskás Imre 
a Közgyűlés elnöke,
a  2.  pont  vonatkozásában  dr.  Sudár 
Gézáné, az intézmény igazgatója

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2010. november 24.

 
                  dr. Puskás Imre

                                                                        a Közgyűlés elnöke
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