
 
Szám: 2-3/2007. 

               
 

K I V O N A T 
 
 
 

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

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2007. (II. 14.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani 
Otthona Gyönk fenntartásának átadásáról a Tamási-
Simontornyai Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú  
Kistérségi Társulásának: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító, 

illetve az alapító jogutódja, továbbá felügyeleti szerv, a 
Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthonának 
(Gyönk, Táncsics u. 472. törzsszáma 414368, 
bankszámlaszáma: 11746005-15414368) fenntartását 
2007. február 28. napjával átadja a Tamási-Simontornyai 
Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulásának. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Tamási-

Simontornyai Város-környéki Önkormányzatok Többcélú 
Kistérségi Társulásával a mellékelt megállapodást a Tolna 
Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona átadás-
átvétele tárgyában, változatlan tartalommal aláírja. 

 
3. A Közgyűlés utasítja hivatalát, hogy az átadás-átvétellel 

kapcsolatos valamennyi adminisztratív teendőt végezze el. 
 

4. A Módszertani Otthon által ellátott belső ellenőrzési 
feladatokat 2007. március 1-jétől a Tolna Megyei 
Önkormányzat Hétszínvilág Otthona látja el. A Módszertani 
Otthon által jelenleg foglalkoztatott 2 fő belső ellenőrt ettől 
az időponttól a Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág 
Otthona áthelyezéssel továbbfoglalkoztatja.  

 
Felelős: az 1. és 2. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke,  
a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei 
aljegyző, 
a 4. pont tekintetében a Tolna Megyei Önkormányzat 
Módszertani Otthona Igazgatója és a Hétszínvilág 
Otthon Igazgatója.  
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Határidő: az 1. pont esetében 2007. február 28.  

a 2. és 3.  pont esetében azonnal, 
a 4. pont esetében 2007. március 1. 

 
 
 

k.m.f.t. 
 
 
 

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



 

M e g á l l a p o d á s  
 
a Tolna Megyei Önkormányzat gyönki Módszertani Otthona átadás-átvételéről 

 
 
Amely létrejött 
egyrészről a Tamási-Simontornyai Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú 
Kistérségi Társulása (Székhely: 7090 Tamási, Nyírfa sor 15.) (a továbbiakban: 
Átvevő), képviseli: Barkóczi József, elnök, 
 
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13.) (a továbbiakban: Átadó), képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés 
elnöke között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. Átadó a kötelező önkormányzati feladatát – időskorúak és hajléktalanok 

bentlakásos intézményi ellátása, demenciában szenvedők ellátása, emeltszintű 
bentlakásos intézményi ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, megyei 
módszertani feladat -  ellátó Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona 
(7064 Gyönk, Táncsics u. 472., törzsszám: 414368) (a továbbiakban: 
Módszertani Otthon) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve fenntartását 2007. 
február 28. napjával átadja a Tamási-Simontornyai Városkörnyéki 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának. 

 
2. Átvevő a Módszertani Otthon fenntartását 2007. február 28. napjától kezdődően 

határozott időtartamra, 2008. február 29. napjáig átveszi azzal, hogy Átvevő egy 
alkalommal, legkésőbb 2008. január 15-ig – a 2008. évi költségvetési törvény 
normatívákra vonatkozó számai ismeretében – írásban nyilatkozik arról, hogy az 
intézmény működtetését 2008. március 1-jétől vállalja-e.  

 
3. Amennyiben Átvevő a 2. pontban meghatározottak szerinti nyilatkozata alapján 

2008. március 1-jétől nem kívánja működtetni a Módszertani Otthont, Átadó 
kötelezettséget vállal arra, hogy 2008. március 1-jétől visszaveszi a Módszertani 
Otthon fenntartói feladatát. 

 
4. A Módszertani Otthon a kistérségi társulás önálló költségvetési szerveként 

működik tovább. A fenntartóváltozás a költségvetési szerv jogi személyiségét, 
önálló költségvetési szervként való gazdálkodását nem érinti.  

 
5. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Módszertani Otthon által jelenleg 

nyújtott valamennyi szociális szolgáltatást továbbra is biztosítja. Ennek keretében 
a szociális törvény 88. §-a értelmében biztosítja a megyei önkormányzat kötelező 
feladatát képező módszertani feladatok ellátását is. Utóbbiak vonatkozásában a 
szakmai felügyeletet továbbra is a jogszabályban megjelölt szervezet gyakorolja.  

 
6. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményben jelenleg lakó, 

emeltszintű ellátásban részesülő ellátottakkal Átadó által kötött szerződést 
magára nézve kötelezőnek ismeri el, az ellátottak gondozási körülményeit, a 
szerződésben vállalt feltételeket a fenntartó személyében bekövetkezett változás 
semmilyen vonatkozásban nem érintheti.  
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7. A Módszertani Otthon feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon Átadó 
tulajdonában marad. 

 
8. Átadó a feladatellátást szolgáló – Gyönk, Táncsics u. 472. sz. alatti 796/2 hrsz. 

(3.770m2), 797 hrsz. (2.640m2), 800/1 hrsz. (101.499m2), Petőfi u. 353. szám 
alatti 524. hrsz., értényi 048 hrsz. (91.271 m2) és a 04712 hrsz. (745  m2) alatt 
nyilvántartott – ingatlanok használati jogát Átvevőnek az átvétel időpontjától - 
térítésmentesen biztosítja, az átvett feladatok ellátásának időtartamára. A 
feladatátvállalás miatt a használati jog biztosítását ÁFA fizetési kötelezettség nem 
terheli. 

 
9. A feladatellátást szolgáló ingó vagyon – a raktári készletek (így különösen: az 

élelmiszerek, gyógyszerek, intézményi textíliák, tisztítószerek, vegyi áruk, stb.) 
kivételével – Átadó tulajdonában marad. 

 
10. Átadó 9. pontban körülírt ingó vagyon ingyenes használati jogát Átvevőnek az 

átvétel időpontjától térítésmentesen a feladatellátás időtartamára biztosítja. A 
térítésmentes használati jog átadását ÁFA fizetési kötelezettség – figyelemmel az 
önkormányzati feladat átvállalására - nem terheli. 

 
11. Átadó a Módszertani Otthon 2007. február 28-i fordulónapi leltár szerinti raktári 

készleteit – így: az élelmiszereket, gyógyszereket, intézményi textíliákat, 
tisztítószereket, vegyi árukat, stb. – Átvevő tulajdonába adja. 

 
12. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Módszertani Otthon 

fenntartását 2008. március 1-jétől nem vállalja, a Módszertani Otthon 2008. 
február 29-i leltár szerinti raktári készleteit Átadó tulajdonába adja. 

 
13. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Módszertani Otthon által a fenntartói 

jogok átvételét követően pályázati forrásiból beszerzett ingóságok térítésmentes 
használati jogát Átadónak abban az esetben is biztosítja, ha a Módszertani 
Otthont 2008. március 1-jétől nem kívánja fenntartani.  

 
14. Felek megállapodnak abban, hogy a 2007. évi normatív állami hozzájárulásokat 

Átadó igényelte, az év végi elszámolásról is Átadó gondoskodik a Módszertani 
Otthon adatszolgáltatása alapján. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az 
elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást felhívás alapján és tartalommal – a 
Módszertani Otthon útján biztosítja. 

 
15. Átadó 2007. március 1-jétől 2007. december 31-ig terjedő időszakra számított 

normatív hozzájárulás időarányos részét a megállapodás 1. számú mellékletében 
foglaltak szerint Átvevőnek átadja.  

 
16. Felek megállapodnak abban, hogy a Módszertani Otthon az átadás napjával, 

2007.február 28. állapotnak megfelelően, az átadást követő 60 napon belül, az 
éves beszámolóval azonos tartalmú beszámolót készít. A beszámolóban 
kimutatott támogatás, bevételek és kiadások teljesítése alapján egymással 
elszámolnak. 
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17. Átadó gondoskodik a 2007. március 3-án esedékes nettó illetmények kiutalásáról, 
az illetményeket terhelő járulékok elszámolásáról. 

 
18. Átadó vállalja, hogy a Módszertani Otthon (beleértve az értényi otthon 

összevonás utáni időszakra – beszámolója alapján - megállapítható támogatási 
előirányzatát is) 2007. évi költségvetési támogatásának  
- a 2007. február 28-ig ténylegesen elszámolt támogatással csökkentett, 
- a normatív állami hozzájárulás Átadót illető időarányos részével csökkentett, 
- az Átvevő által 2007. március 1-jétől igénybe vehető kiegészítő normatív 

támogatással csökkentett 
fennmaradó összegét támogatásként havi bontásban biztosítja Átvevő részére.  

 
19. Átvevő vállalja, amennyiben az így kiszámított támogatási összeg negatív értéket 

ad, Átadó a normatív támogatás terhére a többletfelhasználás összegét 
visszatarthatja.  

 
20. Felek megállapodnak abban, hogy az egymás közötti elszámolást Átadó készíti 

el, amit a felek legkésőbb 2007. május 15-ig írásba foglalnak és aláírnak. Az 
elszámolás a Megállapodás mellékletét képezi. 

 
21. Felek megállapodnak abban, hogy a Módszertani Otthonban az átvétel időpontja 

szerinti fordulónappal – 2007. február 28-i állapotot tükröző – teljes körű 
leltározást kell lefolytatni. A leltárt 2007. március 31-ig kell elkészíteni. A 
leltározás alapján készített leltár a megállapodás mellékletét képezi. A leltár a 
beszámoló mérlegének alátámasztását is szolgálja. 

 
22. Felek megállapodnak abban, hogy az intézmény bankszámlája nem szűnik meg, 

az továbbra is az intézmény feladatellátását szolgálja. 
 
23. Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Módszertani otthon zavartalan 

működésének biztosítása érdekében a normatív állami hozzájárulás 2007. 
március 1-jétől 2007. december 31-ig terjedő időszakra szóló időarányos 
részének havi esedékes összegét, az átvételtől számított 10 hónapra számolva, 
legkésőbb minden hónap 28. napjáig, (ha az nem munkanap, akkor az azt 
megelőző munkanapon) Átvevőnek átutalja. 

 
24. Átadó megbízza a Módszertani Otthont, hogy az Átadó tulajdonát képező, Átvevő 

használatába adott ingatlanokról, ingó vagyontárgyakról – az átvételt követően 
beszerzett vagyontárgyaktól elkülönített – folyamatos analitikus nyilvántartást 
vezessen, a szükséges bizonylatokat állítsa ki, feladás elkészítésével 
szolgáltassa azokat az adatokat, amelyek a főkönyvi nyilvántartásbavételhez, 
havonta, negyedévente, félév végén, év végén szükségesek. 

 
25. Átvevő vállalja, hogy a Módszertani Otthon 24. pontban foglalt szolgáltatásinak 

teljesítéséhez szükséges feltételeket biztosítja. Átvevő a szolgáltatásért külön 
ellenértéket nem kér. 

 
26. Felek megállapodnak abban, hogy az intézmény fenntartásával kapcsolatos 

bármely kérdést, amellyel kapcsolatban probléma merül fel egyeztetéssel 
rendeznek. 
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27. Felek megállapodnak abban, hogy a törzskönyvi nyilvántartás módosítására 

átvevő jogosult intézkedni. 
 
28. A megállapodásban nem részletezett kérdésekben a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990 évi LXV. tv., a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., valamint a Ptk. rendelkezési az irányadóak. 

 
 
 
Szekszárd, 2007. február ….                                   Tamási, 2007. február …… 
 
 
 
dr. Puskás Imre      Barkóczi József 
       Átadó     Átvevő  
 
 
 
 
1. számú záradék 
 
Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6/2007. (II. 14.) 
Kgy. határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2007. ……………………………. 
 
 dr. Bartos Georgina 
 aljegyző  
 
 
 
 
2. számú záradék 
 
Jelen megállapodást a Tamási-Simontornyai Városkörnyéki Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulása a 11/2007. sz. (II-15.) határozatával jóváhagyta. 
 
Tamási, 2007. ……………………………. 
 
 
 ……………………………… 
 ………………… 


