
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
 

KÖZGYŰLÉSE 
  
 

 
Szám:  2-3/2011. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

KÉSZÜLT:  a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-i soron 
kívüli üléséről. 

 
 
AZ ÜLÉS HELYE:  Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 106. számú tárgyalóterme, 

Szekszárd, Szent István tér 11-13.  
 
 
AZ ÜLÉS KEZDETE: 14.00 óra 
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: 
dr. Égi Csaba, Frankné dr. Kovács Szilvia, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, 
Krauss Péter, László Ferenc, Márkus György, dr. Pálos Miklós, Porga Ferenc, dr. 
Puskás Imre, dr. Sümegi Zoltán, Széles András, Takács László.  
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: - 
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:  
Takács Zoltán, Tóth Endre Géza. 
 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA:  az ülés kezdetekor 13 fő. 
 
 
Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula 
megyei aljegyző. 
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:  
Dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke; 
illetve dr. Printz János, könyvvizsgáló.  
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NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:  
Fülöpné Szűcs Mária, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke; dr. Humné 
Szentesi Katalin, a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium 
igazgatója; és dr. Kovács Ildikó, Kaposszekcső-Jágónak községek körjegyzője. 
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:  
A Tolnai Népújság, valamint a Tolnatáj TV munkatársai. 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából, kérem 
Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek jelezni.  
 
Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
 
Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés tagjait, az érdeklődőket, a sajtó képviselőit, illetve 
a külsős bizottsági tagjainkat és a Hivatal munkatársait, akik részt vesznek mai 
ülésünkön.  
A napirendi pontokra vonatkozóan, amit Képviselőtársaim írásban megkaptak, egy 
módosítást szeretnék tenni. A 3. napirendi ponthoz kapcsolódóan, melynek címe 
„Javaslat címzetes főjegyzői cím adományozására”, az érintett nem járult hozzá a 
nyílt ülés megtartásához, ezért ezt a napirendi pontot zárt ülés keretében fogjuk 
megtárgyalni, 5. napirendi pontként. Ezen túlmenően van-e Képviselőtársaimnak 
módosító javaslata? Amennyiben nincs, az általam előterjesztett módosítással 
egységes szerkezetben szavazunk a napirend elfogadásáról. Kérem, most 
szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
N A P I R E N D: 
 
1. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott 

gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 
12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 

 
2. Javaslat a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium 

fenntartói és irányítói jogának Gyönk Város Önkormányzata részére történő 
átadására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat a Tamási 1882/82 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes visszaadására  

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
4. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének 

módosítására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
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Zárt ülés: 
 
5. Javaslat címzetes főjegyzői cím adományozására  

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
A napirendi pontok tárgyalása következik.  
 
 
1. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott 
gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 
12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése 
következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a rendelettervezet elfogadását javasolja.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Humán Bizottság véleményét kérem. 
 
Kerecsényi Márton: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatja a 
rendeletmódosítást.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.  
 
Széles András: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, 2 nem ellenében 
a rendelettervezet elfogadását javasolja.  
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Megadom a szót 
Takács László képviselő úrnak. 
 
Takács László: 
Két kérdésem van. Az egyik az, hogy az emelés hány százalékos, mondjuk 
átlagosan? A másik, hogy az Indokolásban olvashatjuk, hogy a Szekszárdi 
Diákétkeztetési Kft. a speciális óvodai nyersanyagnormát megemelte. Vajon miért? 
Ez indokolt volt-e? 
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dr. Puskás Imre: 
Köszönöm. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.  
 
Krauss Péter: 
Pontosítanám a Bizottság elnökét, ugyanis 1 nem szavazat, és nem tartózkodás volt 
a bizottsági ülésen, ugyanis én nemmel szavaztam. 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönjük szépen. Tekintettel arra, hogy nincs további kérdés, megadom a 
válaszadás lehetőségét Kőfalvi Aranka osztályvezető asszonynak.  
 
Kőfalvi Aranka:  
Számológép nincs nálam, de kb. 20 %-os emelésről van szó. Vásárolt élelmezést 
veszünk igénybe. A februári rendeletmódosításnál azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 
nem korrigálják a nyersanyagnormát, most pedig ilyen jelentős emelést hajtottak 
végre. Tehát, nekünk más választásunk nincs, minthogy elfogadjuk a város által 
közölt nyersanyagnormát, vagy másik szolgáltatót kell keresnünk az Óvodának. Az, 
hogy indokolt volt-e a város ilyen mérvű normaemelése, mi nem bírálhatjuk el. Azt 
lehet eldönteni, hogy igénybe vesszük-e, vagy nem a szolgáltatásukat.  
 
dr. Puskás Imre: 
köszönöm szépen. A válaszból azért kiderül, hogy az egész rendeletmódosítás csak 
a speciális óvodát érinti, ezért nem érdemes a többiről beszélni, hisz azok 
változatlanok. További kérdést nem látok, ezért a kérdések szakaszát lezárom, és 
megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs a vitára jelentkező, lezárom a napirendi 
pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 10 igen szavazattal, 3 nem 
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a 9/2011. (V. 31.) 
önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott 
gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 
12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
(A 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét 
képezi.) 
 
 
2. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium fenntartói és 
irányítói jogának Gyönk Város Önkormányzata részére történő átadására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm dr. Humné Szentesi Katalin igazgató 
asszonyt, Fülöpné Szűcs Máriá elnök asszonyt, hiszen az Érdekegyeztető Tanács is 
tárgyalta az előterjesztést, illetve köszöntöm dr. Józan-Jilling Mihály elnök urat, mivel 
a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat szintén tárgyalta az anyagot.  
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Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése 
következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett támogatja a javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Humán Bizottság véleményét kérem. 
 
Kerecsényi Márton: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat 
elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.  
 
Széles András: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, 
megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő 
asszonynak. 
 
Frankné dr. Kovács Szilvia: 
Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Meghívottak! Ennél a 
napirendnél mindenképpen szükségét érzem annak, hogy elmondjam azokat az 
érzéseimet, amelyek a napirend kapcsán felötlöttek bennem. Ez az a helyzet, amire 
azt mondanám, hogy az egyik szemem sír, a másik meg nevet. Az egyik sír, mint 
megyei közgyűlési tag és mint volt megyei közgyűlési elnök, sajnálom, hogy egy 
nagy tradíciójú középiskola kikerül azon intézmények közül, melyek fenntartója a 
Megyei Önkormányzat. Én közgyűlési elnökként is rendkívüli módon értékeltem azt a 
nagy erőfeszítést, amit egyrészt az oktatási szakmai munkában, és azzal elért az 
intézmény. Másrészt pedig tekintettel a német kisebbséget érintő képzésre és arra a 
kulturális hagyományőrzésre, amit a Gimnázium hosszú évtizedek óta végez, én azt 
gondolom, hogy a legnagyobb tisztelet és megbecsülés illeti az ott dolgozókat. 
Kérem is az Igazgató asszonyt, szíveskedjen tolmácsolni az MSZP frakció 
köszönetét.  
Ugye azt mondtam, hogy a másik szemem pedig nevet, ez pedig az, hogy Tamási és 
kistérsége jelentős összegű pályázati pénzhez jut majd hozzá. Ott élőként én magam 
is örülök ennek a lehetőségnek, bár azt is tudom, hogy a kormányzati elképzelések 
még nem egyértelműek arra vonatkozóan, hogy a közoktatás és egyáltalán az 
oktatás kérdését milyen módon fogják a jövőben megoldani. Én emiatt ezt az átadást 
talán még nem is tartom annyira időszerűnek, mégis, ott élőként üdvözlöm azt, hogy 
egy több mint 500 milliós fejlesztésre lesz majd lehetőség ebben a térségben. Erre 
nagyon nagy szükségünk is van, hiszen a hőgyészi, a gyönki általános iskola, a 
mucsi óvoda és a Gimnázium felújítása természetesen rendkívüli módon időszerű 
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volt. A továbbiakhoz jó munkát kívánok, és azt kívánom, hogy a kisebbségi 
önkormányzattal továbbra is ilyen jó legyen a kapcsolat és eredményes, hiszen az ott 
élők érdeke is ezt kívánja.  
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm szépen. Mivel további hozzászólási szándékot nem látok, megadom a 
lehetőséget Fülöpné Szűcs Máriának, hogy röviden összefoglalja az Érdekegyeztető 
Tanácsban elhangzottakat.  
 
Fülöpné Szűcs Mária: 
Köszönöm, csak nagyon röviden. Tudomásul vettük az intézmény fenntartói és 
irányítói jogának átadását. Igen csábító az 540 millió, én is csak azt tudom mondani, 
hogy ennek a térségnek oktatási célokra kell ez az elkövetkező időkben, de mi azért 
hozzátettük, hogy két olyan kérésünk lenne, amit a Közgyűlés előtt is szeretnénk 
megfogalmazni. Az egyik, hogy bármi történhet a 13 önkormányzatból álló fenntartói 
társulás egységét illetően, ezért mindenféleképpen azt szeretnénk kérni, hogy ez az 
iskola a jövőben is biztonságban tudja magát. Garanciát kértünk arra, hogy a volt 
fenntartó, aki tulajdonos marad, mindenféleképp támogassa ezt az intézményt olyan 
formában is, hogy a Gyönki Önkormányzat, aki át fogja venni ezt az intézményt, az 
anyagban is szerepel, hogy személyi jövedelem adó normatív kiegészítésére nem 
jogosult. Ez megemeli 31 millió forinttal éves szinten a kiadásait az állami támogatás 
mellett. Tehát, mi azt kértük, hogy azt a szándékot mindenféleképp fejezze ki a 
Közgyűlés, hogy az intézménynek a jövőbeni hovatartozása ellenére ezt a 
támogatást megadja Gyönk Város Önkormányzatának, hogy a fenntartói feladatainak 
eleget tudjon tenni. Egyébként mi ragaszkodtunk volna ehhez az intézményhez. Erre 
mondtam Elnök úrnak, hogy utólag lám felértékelődik a megye fenntartói szerepe, 
hát legyen úgy, hogy távolról is segítik ezt az intézményt. Ezt kérjük, és szeretnénk 
megtámogattatni a Közgyűlés részéről is.  
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy a Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 
állást foglalt, sőt módosító javaslattal élt, megadom a lehetőséget dr. Józan-Jilling 
Mihály elnök úrnak, hogy ismertesse döntésüket. 
 
Józan-Jilling Mihály: 
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Német Kisebbségi 
Önkormányzat a tegnapi ülésén foglalkozott az anyaggal, mellyel kapcsolatban a 
következő határozatot hozta: „A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat a 
Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium fenntartói és irányítói 
jogának Gyönk Város Önkormányzata részére történő átadásával az alábbi 
feltételekkel ért egyet: a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat a 
közoktatási feladatok átadásáról szóló megállapodás 8. pontját az alábbiak szerint 
kéri kiegészíteni: miután az érintett intézmény az alapító okirata szerint nemzeti 
etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban közreműködő intézmény, az 
átvevő az iskolával kapcsolatos kisebbségi jogokat az intézmény székhelye szerint 
illetékes helyi német kisebbségi önkormányzat részére biztosítja.” Így szól a 
határozat, amit néhány szóban szeretnék kiegészíteni. Hasonló érzések 
foglalkoztatták a Testületünket és jómagamat is, melyek itt már elhangzottak az 
átadással kapcsolatban. Visszatekintve a gyönki Gimnázium és Kollégium elmúlt 20 
éves működésére, el kell hogy mondjam, minden tekintetben egy biztos, színvonalas, 
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mintaértékű oktatás zajlott az intézményben. Voltak olyan csúcspontok, amikre az 
ember büszke volt, hogy Tolna megyéhez, a Tolna megyei kisebbséghez tartozik. A 
’90-es évek végén voltak ilyen csúcspontok elsősorban, amikor egész Európában 
tudták, hogy hol vagyunk. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi Tolna Megyei 
Közgyűlésnek 1990-ig visszamenőleg, mert ugye mindannyian ismerjük a megye 
korábbi, illetve jelenlegi pénzügyi helyzetét, és azt kell mondjam, hogy a Megyei 
Közgyűlés a maga lehetőségei ellenére, sokszor erejét meghaladóan tisztességgel, 
becsülettel tett ezért az intézményért. Én úgy vélem, hogy az intézményben dolgozók 
erre a biztonságra számíthattak, és ez feltételezem, hogy azon a teljesítményen, amit 
a Gimnázium produkált, ez a biztonságérzet visszatükröződött. Csatlakoznék Elnök 
asszonyhoz, hogy a megye tartsa a szemét továbbra is ezen az intézményen, és 
fontos lenne, hogy az átadás-átvétel, ez a törvény szerint is így van, az 
intézményben folyó szakmai munka színvonalát ne veszélyeztesse. Visszatérve, 
saját részünkről fontosnak tartjuk, a jelenlegi törvény úgy szól, a közoktatási törvény 
102. §-a, hogy ilyen esetben, a fenntartó változással kapcsolatosan, a helyi 
kisebbségi önkormányzatot illetik azok a jogok, melyeket eddig a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat gyakorolt. Ez természetesnek tűnik, de mi fontosnak tartanánk ezzel 
kiegészíteni a megállapodást. Ebből következően fontosnak tartjuk azt is, hogy az 
intézmény székhelye Gyönk, ha 1805. óta nem sikerült elvinni onnan az intézményt, 
akkor eztán se lehessen. Köszönöm szépen. 
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm szépen. Megadom a szót dr. Humné Szentesi Katalin igazgató 
asszonynak.  
 
dr. Humné Szentesi Katalin: 
Köszönöm. Tisztelt közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Gondolom ez az utolsó Közgyűlés, 
amin még hivatalból részt veszek, ezért szeretném néhány mondatot hozzátenni, bár 
az előttem szólók sok mindent elmondtak. Én is úgy vagyok, mint Képviselő asszony, 
az egyik szemem sír, a másik nevet. Én szakmailag nagyon sajnálom, hogy az 
intézmény elkerül a megyétől. Azt gondolom, hogy az intézményünknek rangot adott, 
hogy megyei intézmény volt, próbáltunk ennek megfelelni, talán valamelyest sikerült. 
Nagyon sok segítséget kaptunk nemcsak a pénzügyi fenntartásban, hanem a 
szakmában is, és emiatt gondolom én azt, hogy köszönetet kell mondanom a megye 
jelenlegi vezetésének és az előző vezetéseknek is. Valahol mindig magukénak 
érezték ezt a pici iskolát, és ahogy elnök úr is mondta, sokszor lehetőségeiken is túl 
támogatták. A diákok és a kollégák nevében is mondhatom a köszönetet, és kívánok 
önöknek további jó munkát.  
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm szépen Igazgató asszony. Hallgatva a felszólalókat, különösen az utolsót, 
Igazgató asszonyét, az a vicces megjegyzés jutott eszembe, hogy kár, hogy Tállai 
András államtitkár úr nem két órával később érkezett hozzánk, hogy hallhatta volna 
ezt a mondatot, ami arról szólt, hogy a Megyei Önkormányzat intézményének lenni 
egyrészt rang, másrészt jó gazdája a Megyei Önkormányzat az intézményeinek. 
Nem biztos, hogy nem lesz számos kicsit búsongó hozzászólás a következő 
időszakban, ha úgy alakul, hogy a Megyei Önkormányzat nem lesz 
intézményfenntartó. Bizonyos értelemben még akár jó érzéssel is tölthet el, illetve 
mindenképpen jó érzéssel tölthet el valamennyiünket, akinek a Megyei 
Önkormányzathoz valamilyen módon köze van az, hogy ez az intézmény úgy érzi 
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számára biztonságot és rangot jelent, hogy a Megyei Önkormányzat a fenntartója. Ez 
minden cinizmus és tréfálkozás nélkül jó érzéssel tölt el szerintem valamennyiünket. 
Ettől függetlenül én azért abban bízom, hogy lokálpatrióták élnek Gyönkön is és a 
térségben is, és nem hiszem, hogy egy település rosszabb gazdája lehet egy 
intézménynek, ami ott van, és ami azt hiszem emeli a rangját egy kisvárosnak, mint 
mondjuk egy olyan testület, melynek tagjai között egy gyönki sincs. Bízom benne, 
hogy az intézmény helyzete, sorsa e tekintetben nem lesz kérdésesebb, vagy 
kockázatosabb. A kockázatot általában akkor szokták érezni az intézmények, amikor 
egy településtől a megyéhez kerülnek, mert távol kerülnek a saját életterüktől, 
világuktól és ezzel a jövőjük picit kockázatosabbnak látszik. Persze az is világos, 
hogy a változás mindig egyfajta izgalmat, és nem biztos, hogy pozitív várakozást 
jelent az ember számára. Az kétségtelen, hogy amikor abból indulunk ki, hogy az 
önkormányzatok helyzete nem különösebben rózsás, akkor egy nagyobbhoz tartozni 
mindig nagyobb biztonságérzetet ad, mint egy kisebbhez tartozni, még akkor is, ha a 
kisebb költségvetési helyzete kiegyensúlyozottabb. Összességében azért fontos 
leszögezni, hogy az elmúlt jópár évben, amikor felmerült a lehetősége, vagy 
kényszere annak, hogy ez a Gimnázium részese kell legyen egy integrációs 
pályázatnak, akkor mindig azt mondtam, hogy mi nem akarunk, én személy szerint 
biztosan nem akarok, megszabadulni a gyönki Gimnáziumtól. Ennek érzelmi okai 
vannak, de nem az, hogy lokálpatrióta vagyok, hanem az, hogy tisztelem, hogy ez 
Tolna megye legrégebbi gimnáziuma a jogelődjeit is beleszámolva, és 
természetesen tisztelem azt is, hogy Tolna megye egy olyan térségében van ez a 
gimnázium, amely egyébként nem bővelkedik közintézményekben, különösen nem 
gimnáziumokban, tehát a térség komfortja, élhetősége számára fontos, hogy ez ott 
létezzen. Ebből következően, ahogyan többször elmondtam, a Megyei 
Önkormányzat ki fog állni ezért az intézményért, és amíg közünk lesz hozzá, tenni 
fogunk a megmaradásáért. Ezt az állításomat sohasem kellett megcáfolja az élet, és 
azt is elmondtam, hogy egyrészt ha egy nagyobb, egyébként nem túl szerencsés 
pályázati kiírás kényszerít bennünket, a fenntartókat, az integráció felé, akkor van az 
a pénz, ebben az esetben az 540 millió forint, amiért érdemes egy integrációt 
létrehozni, van az a pénz, amiért érdemes akár a Megyei Önkormányzatnak a 
fenntartói jogaitól szabadulni, és átadni a térség önkormányzatai számára. Azt 
hiszem, alapvetően a Gimnáziumnak szüksége van erre a fejlesztésre, hiszen éppen 
a vonzereje az, ami ezáltal nőhet. Hiszen ha például a kollégium lakályosabb, akkor 
a szülők is szívesebben döntenek úgy, hogy igen, Gyönkre mennek, akár a megyén 
belül távolabbról, vagy az ország más tájáról. Ilyen értelemben, amikor az intézmény 
fizikai megújítása történik, akkor az intézmény jövőjéért teszünk. Most ez a pályázati 
lehetőség erre nagy lehetőséget kínál. Másrészt pedig, én valóságos érvnek 
gondolom, hogy ez egy gimnázium, melynek a léte billeg a biztos és a bizonytalan 
között. Biztossá akkor tehető inkább, ha a térség magáénak érzi. Biztosan magáénak 
érzi most is, de azért a fenntartó jogállása, hogy ki a fenntartója, az érzelmi 
attitűdökben is megnyilvánul. Azt hiszem, most, hogy a megye a fenntartója, 
valamennyire idegen a település életében, valamennyire úgy tekintenek rá, mint 
amihez van közünk, de mégsem olyan sok. Saját tapasztalatból tudom, hogy van 
jelentősége, hogy egy általános iskolában a pedagógusok hogy gondolkodnak, hogy 
arra ösztönzik a gyerekeket, hogy a helyi gimnáziumba menjen, vagy éppenséggel 
arra, hogy ne oda menjen, mert ott nem megfelelő az oktatás színvonala. Ha a térség 
általános iskoláiban, Gyönkön és Hőgyészen, azt mondják a pedagógusok a 
gyerekeknek és a szülőknek, hogy érdemes odamenni, akkor ez a jövője 
szempontjából több biztosítékot jelent az intézménynek, mintha a térség nem érzi 
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magáénak ennyire. Azt hiszem, nemcsak a pályázati források szempontjából van 
értelme ennek a fenntartó változásnak, hanem abból a szempontból is, hogy 
legyenek gyerekek ebben a Gimnáziumban. Bízom benne, hogy az a valóban 
nagyon sok jó kezdeményezés, ami jellemzi ezt a Gimnáziumot, ami mindig tetten 
érhető volt, az új fenntartó mellett is így lesz, és az a fajta szellemi pezsgés, ami 
megnyilvánul, a szebb Gimnáziumban még nagyobb kedvvel folytatódhat. Ameddig 
pedig a Megyei Önkormányzatnak kötelessége, terhe és lehetősége lesz gimnázium 
fenntartása, addig természetesen nemcsak a vigyázó tekintetünket vetjük a 
Gimnáziumra, hanem ha a költségvetési lehetőségeink ezt megengedik, akkor némi 
forrással is hozzájárulunk a működéshez, ha ezt az élet kikényszeríti. De erről majd 
később döntünk nyilván, a költségvetés tárgyalása során, egyeztetve a fenntartó 
önkormányzatokkal. Mindenképpen köszönöm az Igazgató asszonynak és a 
tantestületnek azt a munkát, amit eddig végeztek, és azt kívánom Önöknek, hogy az 
új fenntartó tegye lehetővé, hogy ezt a munkát továbbra is kedvvel, elhivatottsággal 
végezzék. Önök ne csüggedjenek emiatt a döntés miatt, mert én ebben 
lehetőségeket látok.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy további hozzászólási szándékot nem 
látok, így a vitát lezárom. Szavazás következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, 
hogy módosító indítványok vannak a határozati javaslattal kapcsolatban. Egyrészt, 
amit a Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat javasolt, mondhatnánk, hogy 
evidencia, és a jogszabályból következik a megfogalmazás, ami bele került, de 
éppen azért, mert jogszabályból következik, nem jogszabály ellenes, és attól, hogy 
evidencia, még megfogalmazhatjuk. Tekintettel a jó együttműködésre, ezt a módosító 
indítványt magunkévá tehetjük, és természetesen szavazunk róla. Másrészről, ahogy 
a bizottsági üléseken elhangzott, a saját erő mértéke, mely a határozati javaslat egyik 
pontjában szerepel, változott, most egészen pontosan 10.442.041 forintot jelent ez, 
így a határozati javaslatban a korábbi összeg helyett az szerepelne, hogy legfeljebb 
10,5 millió forint lehet a saját erő. Ezekkel a módosításokkal egységes szerkezetben 
szavazunk a határozati javaslatról. Aki ezt támogatja, kérem kézfelemeléssel jelezze!  
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 63/2011. (V. 31.) közgyűlési 
határozata a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és 
Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium fenntartói és 
irányítói jogának Gyönk Város Önkormányzata részére 
történő átadásáról  

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint irányító 

szerv, Gyönk Város Önkormányzata kérése alapján a Tolna 
Megyei Önkormányzat Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és 
Kéttannyelvű Gimnáziuma és Kollégiuma (székhely: 7064 
Gyönk, Rákóczi u. 555., törzsszám: 416263, 
bankszámlaszám:    11746005-15416267)  irányítói jogait, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 69. § 
(2) bekezdése alapján, 2011. július 16. napjával átadja 
Gyönk Város Önkormányzata képviselő-testületének. 
(székhelye: 7064 Gyönk, Ady E. u. 562.). 
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2. A Közgyűlés a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és 
Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium irányítási és 
fenntartói jogainak átadásával egyetért, az átadás-átvételről 
szóló Megállapodást a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Megállapodás átvevő 

önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyó határozatának 
kézhezvételét követő aláírására. 

 
4. A fenntartói és irányítói jogok átadása az intézmény 

igazgatóját, a tanulói és foglalkoztatotti jogviszonyokat nem 
érinti, továbbá Gyönk Város Önkormányzata vállalja, hogy a 
tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók részére 
tanulmányaik befejezéséig biztosítja az intézmény által 
ellátott valamennyi szolgáltatást. 

 
5. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Tolna 

Megyei Önkormányzat által igényelt normatív állami 
támogatás 60.939  Ft összegű, a kötött felhasználású 
normatív támogatás 930 E Ft összegű és a személyi 
jövedelemadó 6.513 E Ft összegű 2011. július 16. napjától 
számított arányos részét, együttesen 68.382 E Ft-ot 
támgatásértékű működési kiadásként átadja Gyönk Város 
Önkormányzatának az intézmény fenntartásához. A 
támogatás kimutatás a határozat 2. számú melléklete. 

 
6. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az átadásra 

kerülő költségvetési szervet  illető 2011. évi központosított 
állami támogatások összegét - az átadás időpontjáig 
felmerülő kiadások figyelembe vételével - átadja Gyönk 
Város Önkormányzatának. 

 
7. A normatív és kötött felhasználású normatív állami 

támogatás 2011. január j-jétől december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó elszámolásáról, valamint a 
központosított állami támogatások elszámolásáról a Tolna 
Megyei Önkormányzat gondoskodik, amelyhez a 
2011/2012-es tanév közoktatási statisztikai adatai alapján, 
a tanügyi okmányok és a pénzügyi nyilvántartások alapján 
a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű 
Gimnázium és Gyönk Város Önkormányzata adatot 
szolgáltat.  

 
8. A Közgyűlés a kizárólagos tulajdonát képező, Gyönk, 

Rákóczi u. 89. szám alatt található 113 hrsz.-ú könyvtár, a 
Gyönk, Rákóczi U. 90-91. szám alatt található114. hrsz.-ú 
kollégium, a Gyönk, Rákóczi u. 555. szám alatt található 
386 hrsz.-ú gimnázium, 387/1 hrsz.-ú gimnázium, 387/2 
hrsz.-ú gimnázium, 388 hrsz.-ú gimnázium, a Gyönk, 
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Táncsics u. 464/B. szám alatt található 790/8 hrsz.-ú 
szolgálati lakás ingatlanok ingyenes használati jogát Gönk 
Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
szóló1991. évi XX. törvény 145. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján az átvétel időpontjától az átvett feladatok 
ellátásának időtartamára, térítésmentesen biztosítja. A 
használati jog biztosítása törvényen alapul, ÁFA fizetési 
kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. tv. 262. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében 
nem terheli. 

 
9. A határozat 8. pontban felsorolt ingatlanok tulajdonjoga 

továbbra is a Tolna Megyei Önkormányzatot illeti. A Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a használatba adott, feladatellátást szolgáló 
ingatlanokon a DDOP-3.1.2/B-09-1f-2009-0001 azonosító 
számú projekt keretében fejlesztés valósuljon meg. 

 
10. Gyönk Város Önkormányzata a használatába került 

ingatlanokat a Ptk. használat jogára vonatkozó előírásai 
szerint mindaddig használhatja, amíg azokban a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben előírt és a 
Tolna Megyei Önkormányzattól átvett feladatokat látja el. A 
Közgyűlés hozzájárul, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a 
használati jog a határozat 8. pontjában felsorolt ingatlanok 
tekintetében bejegyzésre kerüljön. 

 
11. A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező 

ingatlanok nyilvántartásáról 2011. július 15. napjától a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal gondoskodik. Az 
ingatlanokat jelenleg nyilvántartó költségvetési szerv leltár 
alapján és az analitikus nyilvántartó lapok másolatának 
megküldésével gondoskodik arról, hogy az ingatlanok 
visszaadása – a nyilvántartások rendezése érdekében - 
2011. július 14. napjával megtörténjen.   

 
12. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnai Lajos 

Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és 
Kollégium közoktatási feladatellátását szolgáló ingó vagyont 
2011. július 16. napjával térítésmentesen Gyönk Város 
Önkormányzata tulajdonába adja azzal a kikötéssel, hogy a 
feladatellátás visszavétele esetén az Átvevő vagy jogutódja, 
az akkor meglévő ingó vagyont – az intézmény 
rendeltetésszerű működéséhez szükséges mértékben – 
térítésmentesen a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonába 
visszaadja. A tulajdonjog térítésmentes átadását az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 11. § 
(1) bekezdése, valamint 87. § a) pontjára tekintettel ÁFA 
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fizetési kötelezettség nem terheli, mert az érintett 
termékekhez, azok alkotórészeinek szerzéséhez általános 
forgalmi adó levonási jog nem kapcsolódott. 

 
13. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése azokra az 

eszközökre (gépek, berendezések, felszerelések stb.) 
amelyek szerzéséhez, vagy azok alkotórészei szerzéséhez 
kapcsolódóan magát, illetve a feladatot ellátó intézményét 
egészben vagy részben adólevonási jog illette meg, 
ingyenes használati jogot biztosít. Az ingyenes használatba 
adást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
tv. 262. § (4) bekezdése értelmében ÁFA fizetési 
kötelezettség nem terheli. Az ebbe a körbe tartozó 
eszközöket az átadás-átvételi leltár elkülönítetten 
tartalmazza. 

 
14. A TIOP-1.1.1-9/1-2010-0044 projekt keretében beszerzett 

informatikai eszközök a Tolna Megyei Önkormányzat 
tulajdonában maradnak. A Közgyűlés az informatikai 
eszközök térítésmentes használati jogát biztosítja a Tolnai 
Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és 
Kollégium számára. Átvevő vállalja, hogy az eszközök 
Támogatási Szerződésben vállalt fenntartási időszakon 
belüli fenntartásáról, megőrzéséről, azonosításáról, 
elkülönített leltározásáról és használatáról gondoskodik, a 
használhatatlanná váló eszközöket Átadónak 
visszaszolgáltatja. A projekt keretében beszerzett eszközök 
listája a Megállapodás 5. számú  mellékletét képezi.  

 
15.  A céljellegű állami támogatás terhére beszerzett, a 

Megállapodás 6. számú mellékletében felsorolt eszközök 
tulajdona a Tolna Megyei Önkormányzatnál marad. A 
Közgyűlés az eszközök térítésmenetes használati jogát a 
Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű 
Gimnázium és Kollégium számára biztosítja.  

 
16. Az irányító szerv változása miatt a Tolnai Lajos Német 

Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumnak 2011. július 
15-i fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót kell 
készítenie. A beszámoló tartalmára vonatkozóan a 
Közgyűlés elnöke intézkedik. 

 
17. A Tolnai Lajos Német nemzetiségi és Kéttannyelvű 

Gimnázium és Kollégiumnál az átadás időpontja szerinti 
fordulónappal – 2011. július 15-i állapotot tükröző – teljes 
körű leltározást kell lefolytatni. A teljes körű, minden 
eszközre és forrásra kiterjedő leltározás alapján leltári 
kimutatást kell készíteni az átadás napjától számított 60 
napon belül, 2011. július 15-i fordulónap szerint. A vagyon 
(eszközök és források) átadására az elkészített átadás-
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átvételi leltár alapján kerül sor. Az átadás-átvételi teljes 
vagyonleltárát a Tolna Megyei Önkormányzatnak kell 
leadni. 

 
18. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű 

Gimnázium és Kollégium bankszámlája nem szűnik meg. A 
2011. július 15-én meglevő pénzkészletet a házipénztár 
zárása után a bankszámlára be kell fizetni, a bankszámla 
(számlák) egyenlegét pedig a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal bankszámlájára kell átutalni a banki nap végéig.  

 
19. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bankszámlájára 

átutalt pénzeszközt 2011. július 16-án Gyönk Város 
Önkormányzatának bankszámlájára kell átutalni. 

 
20. Az átadásra kerülő költségvetési szerv 2011. július 15-i 

állapot szerint fennálló – leltárral alátámasztott - követelései 
és kötelezettségei az intézményt illetik, illetve terhelik.  

 
21. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés vállalja, hogy a 

használatba adott ingatlanokat érintő fejlesztési projekt 
önrészeként – a „Gyönki közoktatási integráció létrehozása 
a vidéki gyermekek egyenlő esélyének biztosításáért” című 
DDOP-3.1.2/B-09-1f-2009-0001 azonosító számú európai 
uniós projekt megvalósításához – 2011. évi 
költségvetésében legfeljebb 10,5 millió Ft önerőt biztosít, 
amit Gyönk Város Önkormányzata kérése alapján átad. Az 
önrész fedezetét a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi 
általános tartaléka képezi. 

 
22. A Közgyűlés utasítja hivatalát, hogy az intézmény 

fenntartói, irányítói jogának átadás- átvételével kapcsolatos 
adminisztratív teendőket végezze el. 

 
Felelős:  
Az 1.-6.,8-10., 12-13., 15., 19., és 21. pontok tekintetében dr. 
Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, 
A 7. és 14. pontok tekintetében dr. Puskás Imre a Közgyűlés 
elnöke és dr. Humné Szentesi Katalin az intézmény igazgatója, 
A 11. pont tekintetében dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 
és dr. Humné Szentesi Katalin az Intézmény igazgatója, 
A 16-18. és 20. pontok tekintetében dr. Humné Szentesi 
Katalin az intézmény igazgatója, 
A 22. pont tekintetében dr. Bartos Georgina megyei főjegyző. 
 
Határidő:  
Az 1-3., a 8-9. a 12-13., a 16 és 19. pont esetében 2011. 
07.16. 
A 11. pont esetében 2011.07.14. 
A 18. pont esetében 2011.07.15. 
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A 17. pont esetében 2011.09.16. 
A 5. és 6. pont esetében 2011.12.31. 
A 7. pont esetében 2012.02.28., 
A 21. pont esetében 2012.12.31., 
A 4.,  10., 14-15., a 20. és 22. pont esetében folyamatos. 

 
(A határozat 1. és 2. számú mellékletei a jegyzőkönyv 2. és 3. számú mellékletét 
képezik.) 
 
 
3. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tamási 1882/82 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes visszaadására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése 
következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.  
 
Széles András: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, 
megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, ezért lezárom a napirendi 
pont vitáját. Szavazás következik. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 64/2011. (V. 31.) közgyűlési 
határozata a Tamási 1882/82 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes 
visszaadására: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tamási 

1882/82 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átadás-átvételéről 
szóló, 2008. február 21-én létrejött, továbbá 2009. 
november 27-én módosított Megállapodás 8. pontjára 
hivatkozva az érintett ingatlan tulajdon jogát térítés-
mentesen visszaadja Tamási Város Önkormányzatának. 
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2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozati javasat 
Mellékletét képező Megállapodás aláírására. 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Megyei 
Főjegyzőt jelen határozatának, valamint a határozat 1. 
melléklete szerinti dokumentumnak Tamási Város 
Önkormányzata részére történő megküldésére. 

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Megyei 
Főjegyzőt, hogy a tulajdonváltozással összefüggő 
vagyonváltozás számviteli feljegyzéséről, továbbá a 
vagyonrendeletben történő átvezetéséről gondoskodjon.  

 
Felelős: - az 1., 2. pont tekintetében 

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke; 
 - a 3., 4. pont tekintetében 

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző. 
 

Határidő: 1., 2. pont tekintetében azonnal, a 3.pont esetén 
értelem szerű, a 4. pont esetén a földhivatali 
bejegyzés megtörténtét követő soros közgyűlés 
időpontja.  

 
(A határozat 1. számú melléklete a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) 
 
 
4. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen szintén két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése 
következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.  
 
Széles András: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja a javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, 
megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a 
szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így 
lezárom a vitát. Szavazás következik. Kérem, most szavazzanak! 
 



 16

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 65/2011. (V. 31.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi 
összesített közbeszerzési tervének módosításáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon 

a módosított éves összesített közbeszerzési tervnek a 
Tolna Megyei Önkormányzat honlapján történő 
közzétételéről. 

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

elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, 
megyei főjegyző 

 
Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2011. 

június 7. 
 
(A határozat 1. számú melléklete a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.) 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy már a bevezetőben említettem, hogy 
a meghívó szerinti 3. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk, mindenkit 
tisztelettel megkérek, hogy aki a zárt ülésen való részvételre nem rendelkezik 
felhatalmazással, kérem, hagyja el az üléstermet. Köszönöm szépen.  
 
 

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



1. számú melléklet 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete 
a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben 

fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) és (2) bekezdés e) pont-
jában foglalt feladatkörében eljárva, a 147. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lően az általa fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési 
díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosít-
ja: 

1. § 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő in-
tézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet  
Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép. 
 

2. § 
 

E rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba. 
    
 
 

 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2011. május 31-én kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2011. május 31. 
 
 
  
                                                                                     dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 



                                                                  Melléklet a 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díj
Megnevezés ÁFA nélküli, 100%-os

napi összege
Ft

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény:
Speciális Óvodai Tagintézmény 320
Göllesz Viktor Általános Iskolai Tagintézmény 512
Berkes János Általános Iskolai Tagintézmény 472

Általános iskola menza (ebéd) 191

Középiskolai menza (ebéd)
Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 292
Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk 300
Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 312

Középiskolai kollégium
Szent László Szakképző Iskola és Kollégium 572
Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk 588



INDOKOLÁS 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben 
fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 

módosításához 
 

A gyermekintézményekben fizetendő intézményi térítési díjakat a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) 
bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a fenntartó önkormányzat 
rendeletben szabályozza. A legutolsó módosítást a Közgyűlés a 2011. február 18-i 
ülésén fogadta el, a változtatás az érintett intézmények és a külső szolgáltatókkal 
történt egyeztetés alapján került meghatározásra.    
 
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2011. április 27-én kelt értesítésében közölte, hogy 
a rendelet-módosításunkhoz megadott információktól eltérően Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a 18/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendeletében a 
Speciális Óvodát érintő óvodai nyersanyagnormát megemelte, így a térítési díjat is az 
emelt összegű norma szerint kell meghatároznunk.  
Jelen módosítás értelmében 2011. június 1-jétől a speciális óvodai napi három 
étkezésért az eddigi 276 Ft + ÁFA helyett 320 Ft + ÁFA összeget kell fizetni.   
Egyebekben a rendeletben foglaltak nem módosulnak. 

 
 

 
 
 
 
    
 



2. számú melléklet 
 

M e g á l l a p o d á s  
 

közoktatási feladatok átadás-átvételéről 
 
 
Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, 
Szent István tér 11-13., képviseli: dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke), mint 
átadó (a továbbiakban: Átadó),  
 
másrészről Gyönk Város Önkormányzata (székhelye: 7064 Gyönk, Ady u. 562., kép-
viseli: Katz Gyula Antal polgármester), mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 
között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

1. Átadó, Átvevő kérése alapján, a Tolna Megyei Önkormányzat Tolnai Lajos Német 
Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziuma és Kollégiuma (székhelye: 7064 
Gyönk, Rákóczi u. 555.), önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 
irányítói jogát, illetve az intézmény fenntartói jogát a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 69. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, 2011. július 
16. napjával határozott, tíz (10) éves időtartamra átadja Átvevőnek.  

 
2. Átvevő az 1. pontban meghatározott költségvetési szerv államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésében meghatározott irányítói jogait 
2011. július 16. napjától átveszi. Átvevő a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és 
Kéttannyelvű Gimnázium fenntartásáról és irányításáról a Hegyhát Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás keretében gondoskodik. 

 
3. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium ala-

pító okiratának módosítására és a törzskönyvi bejegyzés módosítására Átvevő 
jogosult intézkedni.  

 
4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a határozott idő lejártával a feladatel-

látást felülvizsgálják, és amennyiben azt megfelelőnek találják, úgy az 1. pontban 
meghatározott feladatok ellátására újabb megállapodást kötnek. 

 
5. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium 

székhelye, önállóan működő és gazdálkodó besorolása az irányítói jogok átadása 
miatt – jelen megállapodást érintően – nem változik. Az intézmény neve Tolnai 
Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium lesz. 

 
6. Átadó tudomásul veszi, hogy Átvevő európai uniós projektjével összefüggésben a 

következő tanévben szervezeti integrációra is sor kerülhet.   
 

7. Az irányítói jogok átadása a tanulói és a foglalkoztatotti jogviszonyokat, az intéz-
mény igazgatóját nem érinti. 

 
8. Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott költségvetési szerv által ellátott 

valamennyi szolgáltatást a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók részére ta-
nulmányaik befejezéséig biztosítja. Miután az érintett intézmény az alapító okirata 
szerint nemzeti etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban közreműködő 
intézmény, az átvevő az iskolával kapcsolatos kisebbségi jogokat az intézmény 
székhelye szerint illetékes helyi német kisebbségi önkormányzat részére biztosít-
ja. 
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9. a) Átvevő a feladatokat az Átadó kizárólagos tulajdonát képező, Gyönk, Rákóczi 

u. 89. szám alatt található 113 hrsz.-ú könyvtár, a Gyönk, Rákóczi u. 90-91, alatt 
található, 114. hrsz.-ú kollégium,  a Gyönk Rákóczi u. 555. szám alatt található 
386 hrsz.-ú gimnázium, 387/1 hrsz.-ú gimnázium, 387/2 hrsz.-ú gimnázium, 388 
hrsz.-ú gimnázium, a Gyönk, Táncsics u. 464/B. szám alatt található 790/8 hrsz.-ú 
szolgálati lakás ingatlanokon tudja ellátni, ezért kéri a feladatellátását szolgáló in-
gatlanvagyon ingyenes használati jogának biztosítását.  

 
b) Átadó a 9. a) pontban felsorolt ingatlanok ingyenes használati jogát Átvevő-
nek a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló1991. évi 
XX. törvény 145. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az átvétel időpontjától az 
átvett feladatok ellátásának időtartamára térítésmentesen biztosítja. A használati 
jog biztosítása törvényen alapul, ÁFA fizetési kötelezettség az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 262. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében 
nem terheli.  
 
c) A 9. a) pontban felsorolt ingatlanok tulajdonjoga továbbra is Átadót illeti. Áta-
dó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanokon a 
DDOP-3.1.2/B-09-1f-2009-0001 azonosító számú projekt keretében fejlesztés 
valósuljon meg. 

 
d) Átadó kijelenti, hogy a 9. a) pontban felsorolt ingatlanok  per-, teher-, és igény-
mentesek.  
 
e) A 9. a) pontban felsorolt ingatlanok hiteles tulajdoni lap másolatai a megállapo-
dás 1. számú mellékletét képezik.  
 

10. a) Átvevő a használatába került ingatlanokat a Ptk. használat jogára vonatkozó 
előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azokban a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben előírt és az Átadótól átvett feladatokat látja el. 
 
b) Átvevő vállalja és kéri a Tamási Körzeti Földhivatalt, Átadó pedig ezúton hoz-
zájárul, hogy Átvevő javára az ingatlan-nyilvántartásba a használati jog a 9. a) 
pontban felsorolt ingatlanok tekintetében bejegyzésre kerüljön. 
 
c) Átadó tulajdonát képező ingatlanok nyilvántartásáról a költségvetési szerv he-
lyett 2011. július 15. napjától a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatala gondosko-
dik. Az ingatlanokat jelenleg nyilvántartó költségvetési szerv leltár alapján és az 
analitikus nyilvántartó lapok másolatának megküldésével gondoskodik arról, hogy 
az ingatlanok átadása 2011. július 14. napjával megtörténjen. 
 

11. Átadó a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégi-
um közoktatási feladatellátását szolgáló ingó vagyont 2011. július 16. napjával té-
rítésmentesen Átvevő tulajdonába adja azzal a kikötéssel, hogy a feladatellátás 
visszavétele esetén az Átvevő vagy jogutódja, az akkor meglévő ingó vagyont – 
az 1. pontban írt intézmény rendeltetésszerű működéséhez szükséges mérték-
ben – térítésmentesen Átadó tulajdonába visszaadja. A tulajdonjog térítésmentes 
átadását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 11. § (1) bekez-
dése, valamint 87. § a) pontjára tekintettel ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli, 
mert az érintett termékekhez, azok alkotórészeinek szerzéséhez általános for-
galmi adó levonási jog nem kapcsolódott. 
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12. Átadó Átvevőnek azokra az eszközökre (gépek, berendezések, felszerelések 

stb.) amelyek szerzéséhez, vagy azok alkotórészei szerzéséhez kapcsolódóan 
magát, illetve a feladatot ellátó intézményét egészben vagy részben adólevonási 
jog illette meg, ingyenes használati jogot biztosít. Az ingyenes használatba adást 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 262. § (4) bekezdése ér-
telmében ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben ÁFA fizetési köte-
lezettség az ebbe a körbe tartozó eszközök ingyenes használatba adása miatt 
felmerül, Átvevő vállalja, hogy az Átadót terhelő ÁFÁ-t Átadónak megfizeti. Az 
ebbe a körbe tartozó eszközöket az átadás-átvételi leltár elkülönítetten tartal-
mazza. 

 
13. Az Átadó tulajdonát képező a TIOP-1.1.1-9/1-2010-0044 projekt keretében be-

szerzett informatikai eszközök Átadó tulajdonában maradnak. Átadó az informa-
tikai eszközök térítésmentes használati jogát biztosítja a Tolnai Lajos Német 
nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium számára. Átvevő vállalja, 
hogy az eszközök Támogatási Szerződésben vállalt fenntartási időszakon belüli 
fenntartásáról, megőrzéséről, azonosításáról, elkülönített leltározásáról és hasz-
nálatáról gondoskodik, a használhatatlanná váló eszközöket Átadónak vissza-
szolgáltatja. A projekt keretében beszerzett eszközök listája a Megállapodás 5. 
számú mellékletét képezi.  

 
14.  Az Átadó tulajdonát képező, céljellegű állami támogatás terhére beszerzett, a 

Megállapodás 6. számú mellékletében felsorolt eszközök tulajdona Átadónál ma-
rad. Átadó az eszközök térítésmenetes használati jogát a Tolnai Lajos Német 
Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium számára biztosítja. Átve-
vő vállalja az eszközök megőrzését, azonosíthatóságát, elkülönített leltározását 
és célszerinti használatát biztosítja. A használhatatlanná váló eszközöket Átvevő 
Átadóak visszaszolgáltatja. 

 
15. Felek megállapodnak abban, hogy az irányító szerv változása miatt a Tolnai La-

jos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium 2011. július 15-i fordulónap-
pal éves elemi költségvetési beszámolót készít. A beszámoló tartalmára vonat-
kozóan Átadó intézkedik. A beszámolót Átadó és Átvevő is köteles megőrizni. 

 
16.   Az átadásra kerülő költségvetési szervnél az  átadás időpontja szerinti forduló-

nappal – 2011. július 15-i állapotot tükröző – teljes körű leltározást kell lefolytatni. 
A teljes körű, minden eszközre és forrásra kiterjedő leltározás alapján leltári ki-
mutatást kell készíteni az átadás napjától számított 60 napon belül, 2011. július 
15-i fordulónap szerint. A vagyon (eszközök és források) átadására az elkészített 
átadás-átvételi leltár alapján kerül sor. Az átadás-átvétel teljes vagyonleltára a 
megállapodás 2. számú melléklete. 

 
17. Az átadásra kerülő költségvetési szerv bankszámlája nem szűnik meg. A 2011. 

július 15-én meglevő pénzkészletet a házipénztár zárása után a bankszámlára 
be kell fizetni, a bankszámla (számlák) egyenlegét pedig az Átadó önkormányzat 
számlájára kell átutalni a banki nap végéig.  

 
18. Átadó a költségvetési szerv által bankszámlájára átutalt pénzeszközt 2011. július 

16-án Átvevő önkormányzat számlájára utalja, aki gondoskodik az intézmény to-
vábbi finanszírozásáról. 

  



 
 

 
 

4

 
 

19. Az átadásra kerülő költségvetési szerv 2011. július 15-i állapot szerint fennálló – 
leltárral alátámasztott - követelései és kötelezettségei az intézményt illetik, illetve 
terhelik.  
 

20. a) A Felek rögzítik, hogy az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó, 2011. évre 
járó normatív állami támogatást, kötött felhasználású normatív állami támogatást 
Átadó igényelte. Átadó vállalja, hogy a 2011. évre igényelt normatív és kötött fel-
használású normatív támogatás, valamint a 2010. évi .CLXIX. törvény 4. számú 
melléklete B) II. b) pontja alapján számított személyi jövedelemadónak megfelelő 
összeg - 2011. július 16-átől 2011. december 31. napjáig terjedő időszakra – jog-
szabályi előírások szerint megállapított részét Átvevőnek átadja. A támogatás 
havi részletének Átvevő részére történő átutalásáról Átadó az állami támogatás 
jóváírásának napján, legkésőbb minden hónap 4. napjáig gondoskodik. 

 
b) A normatív és kötött felhasználású normatív állami támogatás 2011. január 1-
jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó elszámolásáról Átadó gondos-
kodik, amelyhez Átvevő a 2011/2012-es tanév közoktatási statisztikai adatai 
alapján, a tanügyi okmányok és a pénzügyi nyilvántartások alapján adatot szol-
gáltat, az átvett közoktatási intézmény adatszolgáltatása alapján. 
 
c) A 2011. évi normatíva elszámolás esetleges különbözete ( a központi költség-
vetésből még járó vagy oda visszafizetendő összeg) külön megállapodás tárgyát 
képezi, a 2011. évi beszámolónak a MÁK-hoz történő leadását követő 30 napon 
belül. 
 
d) Átadó vállalja, hogy a 2011/2012-es tanév beiskolázási adatai ismeretében – 
Átvevő írásban tett kérésére – lemond a tanévet érintő normatív támogatás meg-
határozott részéről. A lemondásoknak megfelelő összegű állami támogatással az 
Átvevőt illető állami támogatás csökken.  

   
e) Az átadásra kerülő normatív támogatásról és személyi jövedelemadó össze-
géről készített kimutatás a Megállapodás 4. számú mellékletét képezi. 

 
21. Átadó vállalja, hogy az átadásra kerülő költségvetési szerv javára igényelt 
központosított állami támogatásokat havonta, az állami támogatás jóváírását kö-
vetően haladéktalanul átutalja Átvevő …………………..-nél vezetett 
…………………… számú bankszámlájára.  

 
22. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Átadót terhelő 2011. év lezárását 
követően esedékes elszámolási kötelezettség teljesítéséhez a szükséges adat-
szolgáltatást – a közoktatási intézmény bevonásával -  biztosítja.  

 
23. A Felek tudomásul veszik, hogy az átadás napjára (2011. július 15.) vonatko-
zóan készített költségvetési beszámoló az alapja a Felek egymás közötti elszá-
molásának, a támogatás átadásának, valamint az államháztartási szervezet va-
gyonával történő elszámoltatásnak (a vagyonátadásoknak).  

 
24. A beszámoló, a leltár, a főkönyvi kivonat és a FEUVE rendszer működéséről 
szóló beszámoló elkészítésért az átadásra kerülő intézmény igazgatója és gaz-
dasági vezetője a felelős. Az átadás fordulónapjára készített beszámolót – az 
Átadó és Átvevő szerv záradékkal látja el. A megőrzésről Átadó és Átvevő is kö-
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teles gondoskodni. 
 

25. Átadó gondoskodik a 2011. augusztus 5-ig esedékes nettó illetmények kiuta-
lásáról, az illetményeket terhelő járulékok elszámolásáról, amit felek az elszámo-
lás keretében figyelembe vesznek. 

 
26. Átadó és Átvevő a 2011. augusztus hónapra áthúzódó kiadások (pl. bruttó 
bér és járulékai) elszámolásáról 2011. szeptember 30-ig gondoskodik. Az elszá-
moláshoz szükséges adatokat Átadó szolgáltatja. Átvevő és Átadó a felmerülő 
többletkiadásokat az átadásra kerülő támogatásba beszámítják. 

  
27. Átadó kijelenti, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben előírt 
egyeztetési kötelezettségének eleget tett és az átadásnak akadálya nincs. 

 
28. Átvevő vállalja, hogy az átvett feladatok jövőbeni ellátásában tervezett jelen-
tősebb módosításokat (mint pl. a középfokú oktatás megszüntetése) az Átadó 
véleményének kikérésével gyakorolja. 

 
29. Átadó vállalja, hogy a 9. a) pontban használatba adott ingatlanokat érintő fej-
lesztési projekt önrészeként – a „Gyönki közoktatási integráció létrehozása a vi-
déki gyermekek egyenlő esélyének biztosításáért” című DDOP-3.1.2/B-09-1f-
2009-0001 azonosító számú európai uniós projekt megvalósításához – 2011. évi 
költségvetésében legfeljebb 10,5 millió Ft önerőt biztosít, amit Átvevő kérése 
alapján Átvevőnek átad.  

 
30. Átvevő vállalja, hogy az alábbi európai uniós támogatással, illetve hazai ál-
lami támogatás felhasználásával megvalósított feladatok támogatási szerződés-
ben foglalt fenntartását, működtetését, létrehozott szellemi javak megőrzését 
hasznosítását a Megállapodás 10 éves határozott időtartamának időszakában – 
a Támogatási Szerződésekben meghatározott időpontig – biztosítja, az adatszol-
gáltatási kötelezettségek teljesítésében közreműködik, az esetleges ellenőrzése-
ket lehetővé teszi, illetve biztosítja, a Támogatási Szerződés módosítása esetén 
az abban foglalt fenntartási kötelezettséget vállalja: 

 
a) Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézmé-

nyekben TÁMOP-3.1.4-08/02-2008-0079; 
b) A kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása az infrastruktúra 

fejlesztésével TIOP-1.1.1-09/1-2010-0044; 
c) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert támogatással megvalósí-

tott fejlesztések 170000701D, 170005205K, 170004606K Támogatási Szer-
ződésekben foglaltak szerint; 

d) A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatással megva-
lósított fejlesztések 170000607D, 170003608K, 170002608L, 170003709L, 
170006809K Támogatási Szerződésekben foglaltak szerint.  

 
31. Átadó a támogatást nyújtó szervezetek hozzájárulását kéri a használati jog, 
illetve a projektekbe bevont intézmények átadásához, illetve a fenntartási kötele-
zettség Átvevő bevonásával történő teljesítéséhez, illetve bejelentési kötelezett-
ségének eleget tesz. Átvevő kötelezettséget vállal a fenntartási kötelezettséget 
érintő, támogató szervezet előírásainak megfelelő intézkedések megtételére, 
esetleges nyilatkozatok kiadására. 
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32. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az intézmény fenntartásával 
kapcsolatos bármely kérdést, amellyel kapcsolatban probléma merül fel, egyezte-
téssel rendeznek. 

 
33. A megállapodásban nem részletezett kérdésekben a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. tv., a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. tv., valamint a 
Ptk. rendelkezési az irányadóak. 
 
34. Jelen megállapodás mellékletei:  
 
1.) A 9. a) pontban felsorolt ingatlanok hiteles tulajdoni lapjainak másolata.  
2.) A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium  és Kollégium 
átadás-átvételi teljes vagyonleltára (a használatba adást követően). 
3.) Átadó közgyűlésének és Átvevő képviselő-testületének határozata. 
4.) Kimutatás az átadásra kerülő támogatásról. 
5.) Kimutatás a TIOP 1.1.1-9/1-2010-0044 projekt keretében beszerzett és hasz-
nálatba adott eszközökről. 
6.) Kimutatás az Átadó tulajdonában maradó, állami támogatásból beszerzett 
használatba adott eszközökről  

 
 
Szerződő felek a megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratuk-
kal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
……/2011. (V. ….) Kgy. határozatának, illetve Gyönk Város Önkormányzati Képviselő-
testülete  …/2011. (V. …..) számú határozatának felhatalmazása alapján írják alá. 
 
 
Szekszárd, 2011. június ….                       
 
 
    ph.      ph. 
 
 

…………………………..    ………………………….. 
Átadó          Átvevő 

Tolna Megyei Önkormányzat                                     Gyönk Város Önkormányzata 
    Képviseli: dr. Puskás Imre                                     Képviseli: Katz Gyula Antal 
 a megyei közgyűlés elnöke                                                 polgármester 
 
 
 
1. számú záradék 
 
Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……/2011. (V. …) 
Kgy. határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2011. június … 
 
 Dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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2. számú záradék 
 
Jelen megállapodást Gyönk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2011. (V. 
….) számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
Gyönk, 2011. június …. 
 
 
                                                                                     ………………………….. 
                                                                                               jegyző 



1 A Megállapodás 4. számú melléklete

Normatíva 2010/2011. 2010/2011 2010/2011 2011/2012. Teljesít- Teljesít- 2011. évi 2011. évi SZJA
Támogatási jogcím Fajlagos tanév tanév tanév tanév mény mény normatív norm.tám. alapja

összeg teljes létsz. 6,5 havi 1,5 havi mutató mutató támogatás kerekítve 8 havi
Ft fő fő (ker) fő(ker) fő kerekített Ft Ft megyei

Általános Iskola

15.b A 2010. évi Kv.tv.javaslat alapján 8 hónapra
15.b.(11)1  7.-8. évfolyam összesen 2350000 43,0 35,0 8,0 0,6 0,6 940 000,0 940 000 5,33
15.b.(12)1  7. évfolyam 18,0 15,0 3,0
15.b.(13)1. 8. évfolyam 25,0 20,0 5,0
15.b A 2011. évi Kv.tv.javaslat alapján 4 hónapra
15.b.(11) 2  7.-8. évfolyam összesen 2350000 43,0 3,3 3,3 2 585 000,0 2 585 000
15.b.(12) 2  7. évfolyam 25,0
15.b.(13)2. 8. évfolyam 18,0
Középfokú iskola

15.c A 2010. évi Kv.tv.javaslat alapján, 8 hónapra
15.c (1) 1 9-10. évfolyam összesen 2350000 110,0 89,0 21,0 1,75 1,8 2 820 000,0 2 820 000 14,00
9. évfolyam
15.c(2) 1. 9. évf. összesen 60,0 49,0 11,0
15 c (3) 1 Gimnázium 60,0 49,0 11,0
10. évfolyam
15.c(6) 1. 10. évf. összesen 50,0 40,0 10,0
15 c (7) 1 Gimnázium 50,0 40,0 10,0
15.c  (10) 1 11.-12. évfolyam összesen 2350000 114,0 93,0 21,0 2,07 2,1 3 290 000,0 3 290 000 14,00
11.. évfolyam
15.c (11) 1. 11. évfolyam összesen 59,0 48,0 11,0 1,1
15 c (12) 1 Gimnázium 59,0 48,0 11,0
12. évfolyam
15.c (14) 1  12. évfolyam összesen 2350000 55,0 45,0 10,0
15 c (15) 1  Gimnázium 55,0 45,0 10,0
15.c A 2011. évi Kv.tv.javaslat alapján 4 hónapra
15.c (1) 2 9-10. évfolyam összesen 2350000 115,0 9,6 9,6 7 520 000,0 7 520 000
9. évfolyam
15.c(2) 2. 9. évf. összesen 55,0
15 c (3) 2 Gimnázium 55,0
10. évfolyam
15.c(6) 2. 10. évf. összesen 60,0
15 c (7) 2 Gimnázium 60,0
15.c  (10) 2 11.-13. évfolyam összesen 2350000 109,0 10,7 10,7 8 381 666,7 8 381 667
11.. évfolyam
15.c (11) 2. 11. évfolyam összesen 50,0
15 c (12) 2 Gimnázium 50,0
12. évfolyam
15.c (14) 2  12. évfolyam összesen 2350000 59,0
15 c (15) 2 Gimnázium 59,0
Info sorok
2011. időarányosan 8 hóra
15 Info 5 (1) Összes fő a 15 a)b)c)d)  jogcímen 
megadott alapján 267,0 217,0 50,0
15 Info 6 (1)Ebből nappali rendszerű okt. résztvevő 
(összes) 267,0 217,0 50,0
15 Info 5 (2) Az általános iskolai oktatásban 
r.sz.összesen 43,0 35,0 8,0
15 Info 6 (2) Ebből a nappali rendszerű ált.isk. okt. 
összes 43,0 35,0 8,0
15 Info 5 (3) Gimnáziumi oktatásban résztv. 
tan.összes 224,0 182,0 42,0
15 Info 6 (3) Gimn. okt. nappali rendsz.összesen

224,0 182,0 42,0
2011. időarányosan 4 hóra
15 Info 7 (1) Összes fő a 15 a)b)c)d)  jogcímen 
megadott alapján 267,0
15 Info 8 (1)Ebből nappali rendszerű okt. résztvevő 
(összes) 267,0
15 Info 7 (2) Az általános iskolai oktatásban 
r.sz.összesen 43,0
15 Info 8 (2) Ebből a nappali rendszerű ált.isk. okt. 
összes 43,0
15 Info 7 (3) Gimnáziumi oktatásban résztv. 
tan.összes 224,0
15 Info 8 (3) Gimn. okt. nappali rendsz.összesen

224,0
Kollégiumok közoktatási feladatai
15.f A 2010. évi Kv.tv.javaslat alapján 8 hónapra
Kollégiumi nevelés, oktatás
15.f. (1) 1 Összesen 2350000 127,0 103,0 24,0 1,25 1,2 1 880 000,0 1 880 000 16,00
15.f (3) 1Általános iskola 32,0 26,0 6,0
15 f (4) 1 Gimnázium 95,0 77,0 18,0
15.f A 2011. évi Kv.tv.javaslat alapján 4 hónapra
Kollégiumi nevelés, oktatás
15.f. (1) 2 Összesen 2350000 127,0 15,44 15,4 12 063 333,3 12 063 333
15.f (3) 2Általános iskola 38,0
15 f (4) 2 Gimnázium 89,0
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása
Testi. érzékszervi, középsúlyos, aut. halm.fogy
16.2.1 c A 2010. évi Kv.tv.javaslat alapján
16.2.1 c(1) Összesen 358400 2,0 2,0 0,0 0,0 0
16.2.1 c (5) Középiskolás, szakiskolás 2,0 2,0 0,0
16.bac) A 2011. évi Kv.tv.javaslat alapján

KIMUTATÁS
A GYÖNK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁTADÁSRA KERÜLŐ NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS, NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS,

ÉS A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOT ILLETŐ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ IDŐARÁNYOS ÖSSZEGÉRŐL



2 A Megállapodás 4. számú melléklete

Normatíva 2010/2011. 2010/2011 2010/2011 2011/2012. Teljesít- Teljesít- 2011. évi 2011. évi SZJA
Támogatási jogcím Fajlagos tanév tanév tanév tanév mény mény normatív norm.tám. alapja

összeg teljes létsz. 6,5 havi 1,5 havi mutató mutató támogatás kerekítve 8 havi
Ft fő fő (ker) fő(ker) fő kerekített Ft Ft megyei

16.bac(1) Összesen 358400 2,0 238 933,3 238 933
16.bac (5) Középiskolás, szakiskolás 2,0



3 A Megállapodás 4. számú melléklete

Normatíva 2010/2011. 2010/2011 2010/2011 2011/2012. Teljesít- Teljesít- 2011. évi 2011. évi SZJA
Támogatási jogcím Fajlagos tanév tanév tanév tanév mény mény normatív norm.tám. alapja

összeg teljes létsz. 6,5 havi 1,5 havi mutató mutató támogatás kerekítve 8 havi
Ft fő fő (ker) fő(ker) fő kerekített Ft Ft megyei

Beszédfogyatékos enyhe ért.f. organ.okra vissza
16.2.1 d A 2010. évi Kv.tv.javaslat alapján
16.2.1 d (1) Összesen 179200 98,0 80,0 18,0 2 150 400,0 2 150 400
16.2.1 d (3) Általános Iskolás 23,0 19,0 4,0
16.2.1 d (4) Középiskolás, szakiskolás 75,0 61,0 14,0
Org.okra vissza nem vezethető
16.2.1 e A 2010. évi Kv.tv.javaslat alapján
16.2.1 e (1) Összesen 134400 30,0 24,0 6,0 537 600,0 537 600
16.2.1 e (3) Általános Iskolás 11,0 9,0 2,0
16.2.1 e (4) Középiskolás, szakiskolás 19,0 15,0 4,0
Beszédfogyatékos enyhe ért.f. 
16.2.1 d A 2011. évi Kv.tv.javaslat alapján
16.bad (1) Összesen 179200 93,0 5 555 200,0 5 555 200
16.bad (3) Általános Iskolás 22,0
16.bad (4) Középiskolás, szakiskolás 71,0
Megismerő funkció tartós és súlyos, ill súlyos 
16.2.1 e A 2011. évi Kv.tv.javaslat alapján
16.bae (1) Összesen 156800 35,0 1 829 333,3 1 829 333
16.bae (3) Általános Iskolás 11,0
16.bae (4) Középiskolás, szakiskolás 24,0
Nem magyar nyelven folyó oktatás
Nemzetiségi és kéttanítási nyelvű oktatás
Nappali okt. nemzetiségi kéttanítási nyelvű
16.4 A 2010. évi Kv.tv.javaslat alapján
16.4 (1) Összesen 64000 72,0 58,0 14,0 597 333,3 597 333 9,33
16.4(2) Általános Iskolás 17,0 14,0 3,0
16.4 (3) Gimnázium 55,0 44,0 11,0
16.4 A 2011. évi Kv.tv.javaslat alapján
16.d (1) Összesen 64000 64,0 1 365 333,3 1 365 333
16.d(2) Általános Iskolás 12,0
16.d (3) Gimnázium 52,0
Nappali okt.  két tanítási nyelven
16.4 A 2010. évi Kv.tv.javaslat alapján (infó)
16.4 (6) Összesen 64000 23,0 19,0 4,0 170 666,7 170 667 2,67
16 4 (8) gimnázium 23,0 19,0 4,0
16.4 A 2011. évi Kv.tv.javaslat alapján (infó)
16.d (6) Összesen 64000 20,0 426 666,7 426 667
16 d (8) gimnázium 20,0
16. eb. Középszintű érettségi és szakmai v. leb.
16 eb (1) középszintű érettségi vizsga 6000 55,0 330 000,0 330 000
16eb (2) szakmai vizsga 6000 0,0
16 ec Szakmai informatika fejlesztése 1750 145,0 122,0 122,0 213 500,0 213 500
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés
17.a (1) Összesen 68000 62,0 53,0 53,0 3 604 000,0 3 604 000
Nappali r.o.r.tanulók tankönyvellátásának támogatása
17. b) Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12000 150,0 1 800 000,0 1 800 000

2010. évi kv. tv. javaslat alapján
Kollégiumi, diákotth. lakhatási felt. megter.
17.3  (1) Összesen 165000 127,0 103,0 24,0 2 640 000,0 2 640 000
17.3 (3) Általános iskolában 32,0 26,0 6,0
Gimnáziumban 95,0 77,0 18,0
Normatív állami ámogatás összesen 60 938 966 61,33
Kieg.tám. egyes közokt. dfeladatokhoz
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg.igv.
2011-ben időarányosan 8 hónapra 10500 35,0 28,0 7,0 49 000,0 49 000
2011-ben időarányosan 4 hónapra 10500 35,0 122 500,0 122 500
Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez
Osztályfőnöki pótlék
2011-ben időarányosan 8 hónapra 26000 25,0 20,0 5,0 86 666,7 86 666
2011-ben időarányosan 4 hónapra 26000 25,0 216 666,7 216 667
Gyógypedagógiai pótlék
2011-ben időarányosan 8 hónapra 65000 15,0 12,0 3,0 130 000,0 130 000
2011-ben időarányosan 4 hónapra 65000 15,0 325 000,0 325 000

Normatív kötött felhsznlású támogatás összesen 929 833

Szja alapja 273,67

SZJA összege 6 513 266
Normatv támogatás, normatív kötött felh. tám. és szja 61 868 799
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SZJA
alapja
4 havi

megyei

21,33

6,67

53,00

212,33



A Megállapodás 5. számú melléklete 

 
Kimutatás a TIOP-1.1.1-9/1-2010-0044 projekt keretében beszerzett,  

a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában maradó,  
használatba adott  informatikai eszközökről 

 
GIMNÁZIUM 
Átadott eszközök:  
 
Tanulói laptopok: 

Sorozatszám  
Leltári 
szám 

1. LUSDE0B065038269891601 2254 

2. LUSDE0B0650382679F1601 2255 

3. LUSDE0B065038269DC1601 2256 

4. LUSDE0B065038272151601 2257 

5. LUSDE0B0650382518E1601 2258 

6. LUSDE0B065038271201601 2259 

7. LUSDE0B065038271F41601 2260 

8. LUSDE0B06503827BFA1601 2261 

9. LUSDE0B065038262F91601 2262 
10. LUSDE0B06503826A291601  2263 
11. LUSDE0B0650382366A1601 2264 
12. LUSDE0B065038236201601  2265 
13. LUSDE0B06503826DA91601 2266 

14. LUSDE0B06503826EF81601 2267 

15. LUSDE0B06503827F151601 2268 

16. LUSDE0B065038263071601 2269 

17. LUSDE0B065038270671601 2270 

18. LUSDE0B0650382358B1601 2271 

19. LUSDE0B06503826F341601 2272 

20. LUSDE0B065038272211601 2273 

21. LUSDE0B06503828F7F1601 2274 

22. LUSDE0B065038271981601 2275 

23. LUSDE0B065038236771601 2276 

24. LUSDE0B06503826A151601 2277 

25. LUSDE0B06503826E7E1601 2278 

26. LUSDE0B06503827F001601 2279 

27. LUSDE0B06503826B381601 2280 

28. LUSDE0B06503826E7D1601 2281 

29. LUSDE0B06503826A861601 2282 

30. LUSDE0B0650382714A1601 2283 

31. LUSDE0B065038274E81601 2284 

32. LUSDE0B065038271BC1601 2285 

33. LUSDE0B06503826D481601 2286 
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34. LUSDE0B06503826BAA1601 2287 

35. LUSDE0B06503826C7C1601 2288 

36. LUSDE0B065038254471601 2289 

37. LUSDE0B065038232081601 2290 

Sorozatszám  
Leltári 
szám 

38. LUSDE0B0650382716A1601 2291 

39. LUSDE0B06503826F781601 2292 

40. LUSDE0B065038244B91601 2293 

41. LUSDE0B065038244CD1601 2294 

42. LUSDE0B065038267811601 2295 

43. LUSDE0B06503826D0B1601 2296 

44. LUSDE0B06503825E791601 2297 

45. LUSDE0B06503826FC41601 2298 

46. LUSDE0B065038229B11601 2299 

47. LUSDE0B065038261411601 2300 

48. LUSDE0B06503825F621601 2301 

49. LUSDE0B065038268B61601 2302 

50. LUSDE0B0650382335C1601 2303 

51. LUSDE0B065038268AC1601 2304 

52. LUSDE0B065038268931601 2305 

53. LUSDE0B065038260DF1601 2306 

54. LUSDE0B065038253791601 2307 

55. LUSDE0B06503824C791601 2308 

56. LUSDE0B065038270221601 2309 

57. LUSDE0B065038262C51601 2310 

58. LUSDE0B065038270CD1601 2311 

59. LUSDE0B065038233211601 2312 

60. LUSDE0B06503826F121601 2313 

61. LUSDE0B06503826C3F1601 2314 

62. LUSDE0B06503826D341601 2315 

63. LUSDE0B065038276271601 2316 

64. LUSDE0B065038270B21601 2317 

65. LUSDE0B065038243DF1601 2318 

66. LUSDE0B065038277511601 2319 

67. LUSDE0B065038268E71601 2320 

68. LUSDE0B065038279261601 2321 

69. LUSDE0B06503825FBB1601 2322 

70. LUSDE0B06503826FCC1601 2323 

71. LUSDE0B065038266A11601  2324 

 
Tanári laptopok: 
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Sorozatszám  
Leltári 
szám 

1.LXPSZ02172022410AD1601  2325 
2.LXPSZ0217202241DC11601 2326 
3.LXPSZ02172022411031601 2327 
4.LXPSZ02172022411531601 2328 
5.LXPSZ021720227284D1601 2329 
6.LXPSZ02172022411151601 2330 
KOLLÉGIUM 
Átadott eszközök:  
 
Tanulói laptopok: 

Sorozatszám  
Leltári 
szám 

1. LUSDE0B0650382769B1601 2331 

2. LUSDE0B065038270AC1601 2332 

3. LUSDE0B0650382608D1601 2333 

4. LUSDE0B065038270C31601 2334 

5. LUSDE0B0650382656D1601 2335 

6. LUSDE0B06503826C461601 2336 

7. LUSDE0B0650382696E1601 2337 

8. LUSDE0B065038260B51601 2338 

9. LUSDE0B0650382262E1601 2339 

10. LUSDE0B065038271031601 2340 

11. LUSDE0B065038227CD1601 2341 

12. LUSDE0B06503826A991601 2342 

13. LUSDE0B065038252BF1601 2343 

14. LUSDE0B065038269341601 2344 

15. LUSDE0B065038279761601 2345 

16. LUSDE0B0650382757C1601 2346 

17. LUSDE0B065038235291601 2347 

18. LUSDE0B06503826A921601 2348 

19. LUSDE0B065038268A31601 2349 

20. LUSDE0B06503826FE21601 2350 

21. LUSDE0B065038253AE1601 2351 

22. LUSDE0B06503826C0F1601 2352 

23. LUSDE0B065038271F31601 2353 

24. LUSDE0B065038260251601 2354 

25. LUSDE0B065038274B21601 2355 

26. LUSDE0B065038235CB1601 2356 

27. LUSDE0B065038232991601 2357 

28. LUSDE0B065038235D91601 2358 

29. LUSDE0B06503826B671601 2359 

30. LUSDE0B06503826C151601 2360 

31. LUSDE0B06503825E061601 2361 

32. LUSDE0B06503826E5C1601 2362 

33. LUSDE0B0650382615D1601 2363 

34. LUSDE0B06503826F6A1601 2364 

35. LUSDE0B06503825F2D1601 2365 

36. LUSDE0B065038237171601 2366 

37. LUSDE0B065038272371601 2367 

38. LUSDE0B06503826CB61601 2368 

39. LUSDE0B065038272AB1601 2369 

40. LUSDE0B0650382761E1601 2370 
 
Tanári laptopok: 

Sorozatszám  
Leltári 
szám 

1.LXPSZ02172022728C81601  2371 

2.LXPSZ02172022410C01601 2372 
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KIMUTATÁS 
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN MARADÓ, HASZNÁLATBA ADOTT, 
ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL BESZERZETT ESZKÖZÖKRŐL  
 
 
 
GIMNÁZIUM 
 
Típus 
 

Ny. szám Főkönyvi sz. Megnevezés Bruttó érték 

G 2123 13111301 Notebook L-95 119.729 Ft 
G 2124 13111301 Notebook L-96 119.729 Ft 
G 2125 13111301 Notebook L-97 119.729 Ft 
G 2126 13111301 Notebook L-98 119.729 Ft 
G 2127 13111301 Notebook L-99 119.729 Ft 
G 2128 13111301 Notebook L-100 119.729 Ft 
G 2129 13111301 Notebook L-101 119.729 Ft 
G 2135 13111301 Lézernyomtató 

Kyocera 
249.755 Ft 

Gimnázium összesen: 1.087.858 Ft 
 
 
 
KOLLÉGIUM 
 
Típus 
 

Ny. szám Főkönyvi sz. Megnevezés Bruttó érték 

G 2114 13111301 HP color LaserJet 216.203 Ft 
G 2130 13111301 Notebook L-102 119.729 Ft 
G 2131 13111301 Notebook L-103 119.729 Ft 
G 2132 13111301 Notebook L-104 119.729 Ft 
G 2133 13111301 Notebook L-105 119.728 Ft 
Kollégium összesen: 695.118 Ft 
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Cím neve Bevételi Költségve- Kiadási Bevételi Költségve- Kiadási
Alcím neve előirányzat tési előirányzat előirányzat tési előirányzat
Jogcím-csoport neve (eredeti) támogatás (eredeti) várható támogatás (eredeti)
Jogcím neve (eredeti) 5,5 havi várható várható
Előirányzat-csoport neve 5,5 havi 5,5 havi
Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk
Költségvetési bevételek
Működési bevételek
Működési bevételek 22 592 10 355
Ebből: intézményi ellátás díja 10 063 4 612
1. Jogcím Működési bevételek össz. 22 592 10 355
Egyéb működési bevételek
Támogatásértékű működési bevételek összesen
Ebből:TB Alapból átvett
Működési célú pénzeszközátvétel áht.-nkív. 78
Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel
Előző évi költségv. kieg. visszatér.
2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen 78 0
1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen 22 670 10 355
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási és tőke jell. bevételek
1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen 0 0
Egyéb felhalmozási bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-nkív.
Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel
2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen 0 0
2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen 0 0
Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele 0 0
Pénzforgalom nélk. bevételek
Alap és váll. tev. közötti elszámolás
4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek 0 0
Irányító szervtől kapott támogatás
Költségvetési támogatás működési célú 163 721 76 081
költségvetési támogatás felhalmozási célú
Költségvetési támogatás összesen: 163 721 76 081
Költségvetési bevétel összesen 186 391 86 436
Költségvetési kiadások
Működési kiadások
Személyi juttatások 108 343 49 657
Munkaadót terhelő járulékok 28 748 13 176
Dologi  és egyéb folyó kiadások 47 440 21 743
Egyéb működési kiadások 0 0
Támogatásértékű műk.kiadás
Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.
Társadalom és szoc.pol. juttatás
Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása
Elllátottak pénzbeli juttatásai 1 860 1 860
Működési  célú kv.-i kiadás összesen 186 391 86 436
Felhalmozási kiadások
Beruházások 
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások 0 0
Támogatásértékű felh. kiadás
Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.
Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása
Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: 0 0
Támogatási kölcsönök nyújtása

Támogatási kölcsönök összesen 0 0
Pénzforgalom nélküli kiadások
Alap- és váll. tev. közötti elsz.
Egyéb pénzf. nélk. kiad.
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 0 0
Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: 186 391 86 436
Költségvetési hiány 0 0
Költségvetési hiány belső finanszírozása
Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú
1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. 0 0

KIMUTATÁS
A TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUM

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAIRÓL



2 3. számú melléklet

Cím neve Bevételi Költségve- Kiadási Bevételi Költségve- Kiadási
Alcím neve előirányzat tési előirányzat előirányzat tési előirányzat
Jogcím-csoport neve (eredeti) támogatás (eredeti) várható támogatás (eredeti)
Jogcím neve (eredeti) 5,5 havi várható várható
Előirányzat-csoport neve 5,5 havi 5,5 havi
Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Vállalkozási tevékenység maradványa
Előző évi váll.maradv..igénybevétel műk. célú
Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú
6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. 0 0
Finanszírozási célú műveletek 0 0
104. Cím összesen: 186 391 163 721 186 391 86 436 76 081 86 436

Normatív állami támogatás éves 130750
Normatív állai támogatás átadásra kerülő része (5,5 havi) 60939
Normatív kötött felhasználású támogatás éves 1992
Normatív kötött felhasználású támogatás átadásra kerülő 5,5 havi 930
SZJA (megyei önkormányzatot illető) 14288
SZJA átadásra kerül 2011-ben 5,5 havi 6513
Összesen 147030
Összesen átadásra kerülő 5,5 havi 2011. évi támogatás 68382

Állami támogatás és SZJA feletti önkormányzati kiaegészítés 16691
Állami támogatás és SZJA feletti fentartót terhelő kiaegészítés 7699

SZJA nélküli éves önkormányzati kiegészítés 30979

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 51,5 álláshely
Ebből: engedélyezett pedagógus létszám 33 álláshely

Megjegyzés:
A 2011. július 16 előtti időszak ténylegeges bevételi és kiadási teljesítése befolyásolja az intézmény működésének kiadási és támogatási igényét.
A központosított állami támogatásokat, az intézmény 2010. évi 6605 E Ft összegű pénzmaradványát az adatok nem tartalmazzák, az
említett bevételek az intézmény bevételeit és kadásait módosítják.



4. számú melléklet 

 
MEGÁLLAPODÁS 

tulajdonjog törlésére és eredeti állapot helyreállítására 
                                                                      (tervezet) 
 
amely létrejött egyrészről  
Tamási Város Önkormányzata (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., statisztikai száma:15414595-
8411-321-17, adószáma: 15414595-2-17, képviseli: Ribányi József polgármester), 
 
másrészről 
Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., statisztikai száma: 
15733287-8411-321-17, adószáma: 15414007-2-17, képviseli: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés Elnöke), 
– együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek 
szerint: 
 

1. Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2008. február 22. napján megállapodás jött 
létre (továbbiakban: Megállapodás) – amelyet 2009. december 7. napján módosítottak – a 
tamási 1882/82. hrsz. alatti, 1.7532 m2 beépítetlen terület művelési ágú ingatlannak a Tolna 
Megyei Önkormányzat részére térítésmentesen történő átadásáról.  
A Megállapodás 7. pontjában a Tolna Megyei Önkormányzat vállalta, hogy az ingatlanon 
egészségügyi beruházást valósít meg 30 hónapon belül az ott meghatározott feltételek szerint. 
A Megállapodás 8. pontja értelmében, amennyiben a 7. pontban foglalt kötelezettségek nem 
valósulnak meg, úgy köteles az ingatlan tulajdonjogát az ingatlan eredeti állapotában Tamási 
Város Önkormányzatának térítésmentesen visszaadni. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonjoga bejegyzésre került, azonban a Megállapodásban 

foglalt kötelezettségek a megadott határidőn belül, azaz 2010. augusztus 22. napjáig nem 
teljesültek. A Tolna Megyei Önkormányzat a tamási 1882/82 hrsz-u ingatlanon fennálló 
tulajdonjogát az ingatlan eredeti állapotában Tamási Város Önkormányzatának térítésmentesen 
jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg visszaadja, tulajdonjogának törléséhez hozzájárul.  
Átvevő tudomással bír a 31152/2010.03.29. sz. határozat szerinti, az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett, az  érintett ingatlant terhelő vezetékjogról.  
A Tolna Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy az ingatlan szerzésével kapcsolatban általános 
forgalmi adó levonási jog nem illette meg, ezért az átadást ÁFA fizetési kötelezettség nem 
terheli. 
 

3. Felek kérelemmel fordulnak a Tamási Körzeti Földhivatalhoz, hogy a tamási 1882/82 hrsz. 
alatti ingatlan vonatkozásában a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonjogát – eredeti állapot 
helyreállítása címen – az ingatlan-nyilvántartásból törölje és Tamási Város Önkormányzat 
tulajdonjogát bejegyezze.  

 
4. Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük jogszabály által nem korlátozott. 

 
5. Felek meghatalmazzák dr. Vanya-Szabó Ágnes, Tamási Város Önkormányzatának 

jogtanácsosát jelen megállapodás elkészítésével, ellenjegyzésével és a Tamási Körzeti 
Földhivatal előtti eljárással és képviselettel. A tulajdonváltozással összefüggő eljárási 
költségek Tamási Város Önkormányzatát terhelik.    

 
Felek a megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírják.  
 
 
Tamási, 2011…………………   Szekszárd, 2011. ……………………….. 
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        Tamási Város Önkormányzata                  Tolna Megyei Önkormányzat 
     Képv.: Ribányi József polgármester     Képv.: Dr. Puskás Imre közgyűlési elnök 
 
 
Ellenjegyzem: 
 
Tamási, 2011…………………   Szekszárd, 2011. ……………………….. 
 
 
              

dr. Vanya-Szabó Ágnes                dr. Bartos Georgina 
 aljegyző         megyei főjegyző 

 
 
 
 
 
Jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem: 
Tamási, 2011……………………… 
 
 
Dr. Vanya-Szabó Ágnes, jogtanácsos 
igazolvány száma: 12059 
bejegyezve a  Tolna Megyei Bíróság által a 160/2010.  szám alatt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 5. számú melléklet

Tárgya

1. Árubeszerzés
1.1. TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 árubeszerzés közösségi nyílt Saját forrás 101/2010. (XI.19.)

kódszámú projekt keretében értékhatárt elérő Eu támogatás Közgyűlési határozat 
eszközbeszerzés: szerint.
Orvostechnológia

Mobilia
Műszerek

1.2. DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 árubeszerzés közösségi nyílt Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében értékhatárt elérő Saját forrás Közgyűlési határozat

eszközbeszerzés: szerint
Gép, berendezés, felszerelés

1.3. TIOP-1.1.1/07/1 projekt keretében  árubeszerzés közösségi nyílt 2011. 2011. 2011. Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
informatikai eszközök beszerzése értékhatárt május július augusztus Közgyűlési határozat

elérő szerint

1.4. Gépjárműbeszerzés a Tolna árubeszerzés nemzeti értékhatárt általános 2011. május 2011. június 2011. szeptember Saját forrás 101/2010. (XI.19.)
Megyei Önkormányzat részére elérő egyszerű Közgyűlési határozat

szerint

2011. szeptember

2011. május 2011. július 2011. szeptember

Eljárás 
befejezésének 

tervezett 
időpontja

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama

2011. március 2011.június

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám A közbeszerzés Fedezetül 
szolgáló 

pénzeszközTárgya, megnevezése, mennyisége Irányadó eljárásrend Tervezett 
eljárás típus

Az eljárás 
megindításá-
nak várható 
időpontja

Bírálóbizottság tagjai
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Sorszám A közbeszerzés Fedezetül 
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pénzeszközTárgya, megnevezése, mennyisége Irányadó eljárásrend Tervezett 
eljárás típus

Az eljárás 
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nak várható 
időpontja

Bírálóbizottság tagjai

1.5. TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 árubeszerzés közösségi nyílt 2011. 2011. 2013. Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében értékhatár elérő szeptember december március Saját forrás Közgyűlési határozat

orvosi műszer és eszköz szerint
beszerzése

1.6. TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 árubeszerzés közösségi nyílt 2011. 2011. 2013. Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében értékhatár elérő szeptember december március Saját forrás Közgyűlési határozat

IKT eszközök, immateriális javak szerint
beszerzése

2. Építési beruházás
2.1. TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 építési beruházás nemzeti értékhatárt általános 2011. július 2011. 2011. december Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)

kódszámú projekt keretében elérő egyszerű szeptember Saját forrás Közgyűlési határozat
"Nővérszálló bontása" szerint

2.2. TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 építési beruházás nemzeti értékhatárt általános 2011. július 2011.augusztus 2011. december Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében elérő egyszerű Saját forrás Közgyűlési határozat
Új hotelszárny - ráépítés I. szerint

csak szerkezet

2.3. TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 építési beruházás közösségi nyílt 2011. 2012. 2013. Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében értékhatárt elérő december március március Saját forrás Közgyűlési határozat
Új hotelszárny - új építés és szerint

ráépítés II.
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3. Szolgáltatás
3.1. Tolna megye területrendezési szolgáltatás nemzeti értékhatárt általános Saját forrás 101/2010. (XI.19.)

tervének módosítása elérő egyszerű Állami Közgyűlési határozat
támogatás szerint

3.2. 1,2 milliárd Ft értékű működési szogáltatás közösségi gyorsított 2011. február 2011. április a lejárat Saját forrás 101/2010. (XI.19.)
hitel felvétele értékhatárt elérő eljárás tartamától függő Közgyűlési határozat

szerint

3.3. 1,2 milliárd Ft értékű szolgáltatás közösségi hirdetmény 2011. március 2011. április 1 év Saját forrás 101/2010. (XI.19.)
folyószámla hitel felvétele értékhatárt nélküli Közgyűlési határozat

elérő tárgyalásos szerint

3.4. TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 szolgáltatás közösségi hirdetmény 2011. június 2011. 2011. december Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében értékhatárt nélküli szeptember Saját forrás Közgyűlési határozat

kiviteli tervdokumentáció elérő tárgyalásos szerint
készítése

3.5. TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 szolgáltatás nemzeti általános 2011. június 2011. július 2011. december Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében értékhatárt egyszerű Saját forrás Közgyűlési határozat

tervellenőrzés elérő szerint

2011.február 2011.március 2011. december
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3.6 TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 szolgáltatás nemzeti általános 2011. június 2011. július 2013. március Eu támogatás 101/2010. (XI.19.)
kódszámú projekt keretében értékhatárt egyszerű Saját forrás Közgyűlési határozat

műszaki ellenőrzés elérő szerint
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