
 
Szám: 2-4/2007. 

        
        

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. április 19-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 41/2007. (IV. 19.) közgyűlési 
határozata egységes megállapodás elfogadásáról a Dél-
Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács 
tagjaival, valamint a Bezerédj – Kastélyterápia 
Alapítvánnyal: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a melléklet 

szerinti megállapodás-tervezetet jóváhagyja. 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás 

aláírására. 
 
3. A Közgyűlés a költségvetési rendelet 361. cím 4. alcím 

terhére biztosítja a szerződésben vállalt fizetési 
kötelezettségeket. 

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

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 



 
 
          

 
Megállapodás 

(tervezet) 
 
A Dél-Dunántúli Önkormányzati Társulás 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., (továbbiakban 
Társulás) képviselője Dr. Hargitai János elnök, 
 
A Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs Széchenyi tér 9., képviselője Dr. Hargitai 
János elnök, 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., képviselője: Tasnádi 
Péter polgármester, 
Somogy Megyei Önkormányzat 7400 Kaposvár, Csokonai V.M. u. 3., képviselője Gelencsér 
Attila elnök, 
Tolna Megyei Önkormányzat  7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., képviselője Dr. 
Puskás Imre elnök 
(továbbiakban: Önkormányzatok) 
 
valamint a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány Pécs, Olga u. 3.  (továbbiakban Alapítvány)  
képviselője Sándor Zoltán, a kuratórium elnöke 
 
a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó  pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek 
ellátására vonatkozólag a következőkben állapodik meg: 
 
1. A Társulás és az Önkormányzatok ellátási szerződést kötnek az Alapítvánnyal a kötelező 

önkormányzati feladatot jelentő pszichoaktív szerekkel küzdő 10 fiú gyermekvédelmi 
szakellátásának biztosítására 2007. évre, melyből az Önkormányzatokat az alábbi 
megosztásban illeti meg férőhely  
                           Baranya Megyei Önkormányzatot 6 férőhely, 

Pécs Megyei Jogú Várost 2 férőhely, 
Somogy Megyei Önkormányzatot 1 férőhely, 
Tolna Megyei Önkormányzatot 1 férőhely. 

2. A szerződő felek az 1. pontban foglaltaknak megfelelő, mindösszesen tíz férőhelyre szóló 
ellátási szerződést 2007. március 1. napjától 2008. február 28. napjáig, határozott 
időtartamra – 12 hónapra - kötik meg. 

3. A Társulás és az Önkormányzatok vállalják, hogy az Alapítványnak - a normatív állami 
hozzájárulással nem fedezhető kiadások finanszírozása céljából:  
a.) a tíz férőhely biztosítása fejében 12.000.000 Ft, azaz tizenkettőmillió forint 

szolgáltatási díjat fizet meg, ebből:  
• 2007. évben  10.000.000,-  azaz  tízmillió forintot,   
• 2008. évben 2.000.000,- azaz kettőmillió forintot, 
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b.) a férőhely biztosítás után fizetendő költségtérítést a Felek az alábbiak szerint fizetik:  
• Baranya Megyei Önkormányzat 3.600 ezer, azaz hárommillió-hatszázezer forintot, 
• Pécs Megyei Jogú Város 1.200 ezer, azaz egymillió-kétszázezer forintot, 
• Somogy Megyei Önkormányzat 600 ezer, azaz hatszázezer forintot, 
• Tolna Megyei Önkormányzat 600 ezer, azaz hatszázezer forintot, 
• A Társulás 500 ezer, azaz ötszázezer forintot. 

c.) a ténylegesen ellátottak száma után  
• az Önkormányzatok további 71.000,-Ft/fő/hó, 
• a Társulás további 79.633,-Ft/fő/hó költségtérítést fizet az Alapítványnak. 

A költségtérítés felhasználható minden, az ellátottak gondozásával, egészségügyi 
ellátásával, elhelyezésével, személyes szükségleteivel összefüggő kiadás teljesítésére. 
 

4. A Társulás és az Önkormányzatok jelen megállapodásban meghatározott 
költségtérítésüket az Alapítvány Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-
11130170 számú számlájára utalják az alábbiak szerint: 
a.) a 3.b. pont szerinti  költségtérítést havi egyenlő részletekben. Az összesen 1.000.000,-   

azaz egymillió forint  összegből:  
• Baranya Megyei Önkormányzat 300 ezer, azaz háromszázezer forintot, 
• Pécs Megyei Jogú Város 100 ezer, azaz egyszázezer forintot, 
• Somogy Megyei Önkormányzat 50 ezer, azaz ötvenezer forintot, 
• Tolna Megyei Önkormányzat 50 ezer, azaz ötvenezer forintot, 
• A Társulás 500 ezer, azaz ötszázezer forintot 

           utal át az Alapítványnak a tárgyhót megelőző hó utolsó napjáig.  
a.) A tényleges ellátottak után fizetendő 3.c. pontban meghatározott költségtérítést a 

Társulás utalja, 
• az első alkalommal 1.506.330,- azaz egymillió-ötszázhatezer-

háromszázharminc forint összeget, jelen megállapodás aláírását követő 10 
napon belül,  

• a következő havi költségtérítéseket szintén havonta, a tárgyhavi jelentés 
kézhezvételét követő 10 napon belül. 

• Az első hónap megelőlegezéséből adódó esetleges túlfizetés a 2007. év 
novemberre járó költségtérítésből kerül levonásra. 

           Az önkormányzatok negyedévente, a negyedévet követő hó 18. napjáig utalják a 
Társulás által megelőlegezett költségtérítést a Társulás írásos értesítése (fax vagy e-
mail) alapján. Az első utalásra 2007. április 18-ig kerül sor. 

 
5. A gyermek elhelyezése a hatályos jogszabályok szerint az illetékes gyermekvédelmi 

szakértői bizottság szakvéleménye, az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
javaslata alapján, az illetékes gyámhivatal határozatával történik. Az elhelyezési 
értekezleten az Alapítvány gyermekotthonának vezetője, illetve megbízottja is részt vesz. 

 
6. Az Alapítvány vállalja, hogy a jogszabályokban, egyéb szerződésekben előírtakon túl 

• a férőhelyek betöltésénél a jelen megállapodásban meghatározott arányokat 
figyelembe veszi, attól csak a Társulással való egyeztetést követően, az 
egyeztetésnek megfelelően tér el; 
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• havonta, a hó 10. napjáig írásban jelzi a Társulásnak és az érintett 
önkormányzatnak a 60 napon belül felszabaduló férőhelyet, az intézményből 
tartósan, igazolatlanul távollevők számát az érintett önkormányzat feltüntetésével 
(tartósnak minősül a 6 hónapon belül harminc napot meghaladóan engedély nélküli 
távollét); 

• havonta, tárgyhót követő hónap 10. napjáig a Társulás felé jelenti az ellátottak  
átlagos létszámát önkormányzatonkénti bontásban; 

• 2007. október 31-ig előzetes beszámolót küld a költségek I-III. negyedévben való 
alakulásáról – legalább személyi jellegű költségek, járulékok, dologi költségek 
bontásban – valamint a szakmai munkáról; 

• a részére átutalt pénzeszközről készített elszámoláshoz szükséges adatokat, 
dokumentumokat, nyilvántartásokat a Társulás által ellenőrzéssel megbízott  
személy(ek) rendelkezésére bocsátja, a helyszíni ellenőrzést lehetővé teszi. 

 
7. Az Önkormányzatok vállalják, hogy  

• a fenntartásukban működő gyermekotthonok, lakóotthonok listáját (név, cím, 
vezető neve, elérhetősége) 2007. február 15-ig, a változást (alapítás, megszűnés, 
összevonás, stb.) a változásról szóló döntést követő 30 napon belül a Társulásnak 
megküldik. 

• gondoskodnak a rendelkezésükre álló férőhelyek minél jobb kihasználtságáról oly 
módon, hogy az elhelyező bizottságokat, a gyermekotthonok, lakóotthonok 
figyelmét felhívják az elhelyezési lehetőségre, illetve igény esetén a jelen 
megállapodással rögzített ellátást veszik igénybe minimum a biztosított férőhely 
erejéig. Vállalják, hogy üres, biztosított férőhely esetén jelen megállapodáson 
kívüli ellátás igénybevételekor a Társulásnak a férőhely be nem töltése időszakára 
megtérítik a Társulás által 3.a. pont szerint fizetett 50.000,-Ft/fő/hó költségtérítést.  

• az elhelyezési döntésről név feltüntetése nélkül írásban tájékoztatják a Társulást 
(melyik gyermekotthonból indították az eljárást, mikor, a döntés lényege);  

• az intézményből tartósan, igazolatlanul távollevő gondozott gondozási helyének 
megváltoztatásáról a Társulás jelzésének kézhezvételét követő 30 napon belül 
gondoskodnak;  

• a fizetési kötelezettségeiknek jelen megállapodás 3. és 4. pontjaiban rögzítettek 
szerinti összegben, határidőben és módon eleget tesz, ellenkező esetben a 
késedelem napjaira a jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot fizet a 
4. pont szerinti jogosultnak. 

 
8. A Társulás vállalja, hogy 

• a rendelkezésre álló férőhelyek minél teljesebb kihasználása érdekében amennyiben az 
Önkormányzatok a számukra biztosított (felszabaduló) férőhelyet 30 napon belül nem 
töltik be, az igényeknek megfelelően a férőhelyet más önkormányzatoknak ajánlja fel 
a régióban; 

• tájékoztatja a gyámhivatalokat a megállapodásról; 
• folyamatos tájékoztatást ad a gyermekotthonoknak az igénybe vehető férőhelyekről; 
• 2007. december 31-ig tájékoztatót készít az Önkormányzatok részére a megállapodás 

teljesítéséről, és előkészíti a következő évi megállapodást. 
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9. Jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült. 
 
10. Jelen megállapodás 2007. március 1. napján lép hatályba.   

 
Megállapodó felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják 
alá.  
 
Pécs, 2007.     
 
 
 
……………………………………………               …………………………………………… 
                Dr. Hargitai János elnök                                     Sándor Zoltán, a kuratórium elnöke 
         Dél-Dunántúli Önkormányzati                                   Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány 
                 Regionális Társulás   

 
 
……………………………………………               …………………………………………… 
           Horváth István alelnök    Dr. Tasnádi Péter polgármester 
   Baranya Megyei Önkormányzat   Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
 
 
 
……………………………………………               …………………………………………… 
           Gelencsér Attila elnök           Dr. Puskás Imre elnök 
     Somogy Megyei Önkormányzat             Tolna Megyei Önkormányzat 
 
 


