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K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. február 14-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 5/2007. (II. 14.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, 
Értény-Barnahátpuszta jogutóddal történő 
megszüntetéséről, a megszűnéssel összefüggő 
átszervezéssel kapcsolatos intézkedésekről: 
 
1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító, 

illetve az alapító jogutódja, továbbá, mint felügyeleti szerv 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. 
§ (1) bekezdés c) pontja alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) 
bekezdés g) pontjában, valamint a 103. § (1) bekezdés c) 
pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Tolna Megyei 
Önkormányzat Idősek Otthona (7093 Értény-
Barnahátpuszta, (törzsszáma 414357, bankszámlaszáma 
11746029-15414351) önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervét 2007. február 27. napjával jogutódlással 
megszünteti, a megszűnő intézményt beolvasztja a Tolna 
Megyei Önkormányzat Módszertani Otthonába (Gyönk, 
Táncsics u. 472. törzsszáma 414368, bankszámlaszáma: 
11746005-15414368)  

 
2) A megszűnő intézmény jogutódja – a vagyoni jogok, 

követelések és kötelezettségek tekintetében – a Tolna 
Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona.  

 
3) A megszűnő intézmény által ellátott kötelező 

önkormányzati feladatokat 2007. február 27. napjától a 
Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona látja el. 

 
4) A megszűnő költségvetési szerv – a megszűnés napjával 

– ingó vagyonát térítésmentesen, pénzeszközeit (ideértve 
a céljellegű pénzeszközöket is), követelés, kötelezettség 
állományát a jogutód költségvetési szervnek átadja. Az 
átadásra 2007. február 27-i fordulónapi átadás-átvételi 
leltár alapján kerül sor. A megszűnő intézmény által 
használt ingatlanok nyilvántartásból történő kivezetése és 
a jogutód intézménynél az ingatlanok nyilvántartásba 
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vétele szintén 2007. február 27-i fordulónapi leltár alapján 
bonyolítható le. 

 
5) A Tolna Megyei Önkormányzat a megszűnő intézmény 

által jelenleg használt ingatlanok használati jogát - szintén 
térítésmentesen – a jogutód intézménynek biztosítja. 

 
6) A Közgyűlés 2007. február 27-ével a munkajogi jogutód 

Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona 
engedélyezett létszámát 115,75 főről 148,75 főre emeli. 

 
7) A Közgyűlés 2007. február 27-ével visszavonja Béndek 

Zsuzsanna határozott idejű magasabb vezetői megbízását 
és egyetért azzal, hogy a jogutód intézmény igazgatója 
megbízza Őt az értényi részleg vezetésével, 
illetményének változatlanul hagyása mellett.   

 
8) A megszűnő intézményben a vezetői megbízások az 

intézmény megszűnésével külön intézkedés nélkül 
megszűnnek, erről az érintetteket a megszűnő intézmény 
jelenlegi vezetője köteles előzetesen értesíteni. 

 
9) Az átszervezéssel összefüggő munkáltatói intézkedéseket 

a jogutód intézmény vezetője jogosult megtenni. Az új 
vezetői megbízások kiadásáról 2007. február 27. napján a 
jogutód intézmény vezetője köteles gondoskodni. 

 
10) A megszűnő intézményekben jelenleg foglalkoztatott 

közalkalmazottak további foglalkoztatását - a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 
évi XXII. törvény 85/A. § (1) bekezdésének értelmében - a 
jogutód intézményben a Közgyűlés biztosítja. 

 
11) A Közgyűlés a megszűnő intézmény által végzett 

feladatok további ellátása céljából – az Áht. 91/A. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2007. február 
27. hatállyal a jogutód intézmény alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
a) A Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona 

alapító okirata kiegészül az alábbiakkal: 
„Telephelye: 7093 Értény-Barnahátpuszta.” 
 

b) Az alapító okirat intézményi férőhelyeket részletező 
pontja helyébe a következő előírás lép: 
Az intézmény férőhelyeinek száma: 
„a székhelyen: 225 fő 
 ebből: 174 fő idősek ápoló-gondozó otthona  
40 fő demenciában szenvedők ápoló- gondozó otthona 
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11 fő emelt szintű idősek ápoló-gondozó otthona 
az értényi  telephelyen: 55 fő 
ebből: 45 fő  idősek ápoló-gondozó otthona 
10 fő hajléktalanok ápoló-gondozó otthona” 
 

c) Az alapító okirat alapvető szakfeladatra vonatkozó 
része az alábbiak szerint kiegészül: 
Alapvető szakfeladata: 
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs 
intézményi ellátás 
„(Idősek, hajléktalanok és demens betegek ápoló-
gondozó otthoni ellátása)” 

 
d) Egyéb alaptevékenység körében végezhető 

feladatainak felsorolása az alábbiakkal egészül ki: 
„751757 Önkormányzati intézmények ellátó kisegítő 
szolgáltatás” 

 
e) A feladatellátást szolgáló vagyonra vonatkozó előírás 

az alábbiakkal  egészül ki: 
„Az értényi 048 hrsz. (91.271 m2) és a 04712 hrsz. (745  
m2) ingatlan használati joga.” 

 
f)  Az alapító okirat melléklete az alábbiakkal  egészül ki: 

„A hajléktalanok otthonában az ellátást igénybe vevő 
speciális mentálhigiénés ellátásáról is gondoskodni kell, 
különös tekintettel a hajléktalan életmódból fakadó 
sajátosságokra. 
Az egészségügyi ellátás keretében különös hangsúlyt 
kell fektetni a gyógyító-megelőző és higiénés 
felügyeletre, a szakorvosi ellátásra, az ápolásra, az 
egészségügyi rehabilitációra. Mindezen feladatokat 
részletesen ki kell fejteni az intézmény szakmai 
programjában.” 
 

12) A Közgyűlés utasítja az érintett intézmények igazgatóit, 
hogy az átszervezéssel összefüggő intézkedéseket tegyék 
meg, munkáltatói tájékoztatási és konzultációs 
kötelezettségeiknek a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény 85/B. §-a előírásainak megfelelően 
tegyenek eleget. 

 
13) A Közgyűlés utasítja a Tolna Megyei Önkormányzat 

Módszertani Otthona igazgatóját, hogy gondoskodjon a 
megszűnő szervezet beszámolójának a hatályos 
jogszabályok szerinti elkészítéséről, az átadás-átvételi 
leltár összeállításáról, az átadás-átvétel lebonyolításáról, a 
változások nyilvántartásokon való átvezetéséről, a 
szervezeti és működési szabályzat és a szakmai program 
módosításáról. 
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14) A Közgyűlés felkéri a megyei aljegyzőt, hogy a 
módosításokat az alapító okiraton vezesse át, továbbá az 
átszervezéssel összefüggő előirányzat- és 
létszámváltozásokat a 2007 évi költségvetési rendelet 
módosításának előkészítésekor vegye figyelembe, 
gondoskodjon a változások törzskönyvi nyilvántartáson 
történő átvezetéséről, a megszűnő költségvetési szerv 
bankszámlájának megszüntetéséről, a megszűnő 
intézmény beszámolójának elkészítéséről. 

 
Felelős: az 1.,2.,5.,6.,7. és 11. pont tekintetében Dr. Puskás 

Imre, a Közgyűlés elnöke, 
 a 3., 4., 9., 10. pont tekintetében Waffenschmidt 
Ibolya, igazgató, 
a 8.pont tekintetében Béndek Zsuzsanna igazgató,  
a 12.,13. pont tekintetében Béndek Zsuzsanna és 
Waffenschmidt Ibolya, igazgatók,  
a 14. pont tekintetében Dr. Bartos Georgina, megyei 
aljegyző. 

Határidő:  az 1., 2., 5. - 8., 11. és 12. pont esetében 2007.    
február 27.,  
a 3. és 10. pont esetében folyamatos, 
a  4. pont esetében 2007.március 31., 
a 9. pont esetében 2007. február 27, illetve 
folyamatos,  
a 13. pont esetében 2007. április 30. 
a 14. pont esetében az alapító okirat, a törzskönyv 
módosítás és a bankszámla megszüntetése 
tekintetében azonnal, a beszámoló elkészítésére 
2007. április 30. 

 
 

k.m.f.t. 
 
 

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


