
Szám: 2-5/2007. 
        
        

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 60/2007. (VI. 27.) közgyűlési 
határozata egységes középiskola létrehozásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 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 hatáskörben eljárva  

 
- a Tolna Megyei Önkormányzat Ady Endre 

Középiskoláját, Szakiskoláját és Kollégiumát (7100 
Szekszárd, Széchenyi u. 2-14., törzsszáma: 416582 ) 

- a Tolna Megyei Önkormányzat Hunyadi Mátyás 
Középiskoláját és Szakiskoláját (7100 Szekszárd, 
Hunyadi u. 7. , törzsszáma: 416573) 

- a Tolna Megyei Önkormányzat Dr. Kelemen Endre 
Szakközépiskoláját és Kollégiumát (7100 Szekszárd, 
Kecskés F. u. 8-10., törzsszáma: 418971) 

- a Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj Pál Általános 
Iskoláját (7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 22., törzsszáma 
418454)  

átszervezés miatt, mint felügyeleti szerv, jogutódlással 
2007. július 31-ei hatállyal megszünteti. 

 
A Közgyűlés 2007. augusztus 1-jei hatállyal új közoktatási 
intézményt alapít. Az új intézmény alapító okiratát a 
határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. Az új 
intézmény neve: 
Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Egységes 
Középiskolája.  
Székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 

 
2. A Közgyűlés a megszűnő intézmények által eddig ellátott 

kötelező önkormányzati feladatait 2007. augusztus 1-jétől 
az újonnan alapított intézménye útján látja el. Az újonnan 
alapított intézmény a megszűnő intézmények követelései, 
kötelezettségei, vagyoni jogai tekintetében a megszűnő 
intézmény jogutódja. 
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3. Az átszervezés a tanulói jogviszonyokat, és a kollégiumi 
tagsági viszonyokat nem érinti. Az új intézmény 
székhelyintézményében és tagintézményeiben továbbra is 
biztosítania kell az osztályoknak és szakképző 
évfolyamoknak a működés lehetőségét, úgy, hogy az sem a 
tanulóknak, sem a szülőknek aránytalan terhet nem jelent. 

 
4. A megszűnő költségvetési szervek használatába adott 

ingatlanok használatát az újonnan alapított intézmény 
számára biztosítja. A Hunyadi Mátyás Középiskola által 
használt ingatlan használati joga az új intézményt – a 
Közgyűlés ettől eltérő döntése kivételével - 2008. 
szeptember 1-jéig illeti meg. 

 
5. A megszűnő költségvetési szervek ingó vagyonát a 

megszűnés napjával térítésmentesen, átadás-átvételi leltár 
alapján, a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes 
Középiskolája számára kell átadni. 

 
6. A megszűnő költségvetési szervek pénzeszközeit (ideértve 

a céljellegű pénzeszközöket is), követelés és kötelezettség 
állományát a jogutód költségvetési szervnek kell átadni. 

 
7. A megszűnő költségvetési szervek a megszűnés napjával 

az éves beszámoló tartalmának megfelelő tartalmú 
beszámolót kötelesek készíteni, melyet tételes leltárral kell 
alátámasztani. 

 
8. A Közgyűlés Borosné Borbély Beáta, Vékonyné Pancza 

Ibolya és Samu Csaba magasabb vezetői megbízását a 
megszűnő intézményeknél 2007. július 31-ei hatállyal 
visszavonja, közalkalmazottkénti továbbfoglalkoztatását 
más, végzettségének megfelelő munkakörben biztosítja. 

 
9. Babai Zoltán magasabb vezetői megbízatása 2007. július 

31-én megszűnik. 
 
10. A megszűnő intézményekben a vezetői megbízások az 

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

 
11. A Közgyűlés az új közoktatási intézmény vezetésével 2007. 

augusztus 1-jétől 2008. július 31-ig Gerzsei Pétert bízza 
meg. A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével 
besorolja a I/5 kategóriába, és pótlékolt alapilletményét 
391.200 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 58.800 
Ft-ban állapítja meg. 
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12.  A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a középiskola igazgatói 
állására pályázatot írjon ki.  

 
13. A Közgyűlés az új intézmény engedélyezett álláshelyeinek 

számát 277,5 főben állapítja meg az alábbi bontásban:  
magasabb vezető 1 fő, vezető állású 14 fő, pedagógus 176 
fő, nem pedagógus beosztású 86,5 fő, melyből 2 fő belső 
ellenőr az ÁMK létszámából kerül átcsoportosításra. 
Az új intézmény a megszüntetett négy iskola munkajogi 
jogutódja. 

 
14. Az új intézmény engedélyezett létszámának csökkentése 

következtében a megszűnő iskoláknál 2007. augusztus 1. 
napjától 15,5 álláshely kerül megszüntetésre az alábbiak 
szerint:  
 8,5 fő pedagógus álláshely, és 7 fő egyéb beosztású 
álláshely. 

 
15. A Közgyűlés felkéri elnökét, illetve a megyei főjegyzőt, hogy 

az intézmények megszüntetésével és átszervezésével 
kapcsolatos adminisztratív, illetve átadás-átvételi feladatok 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 

 
16. A Közgyűlés megköszöni az összevonásra kerülő 

intézmények igazgatóinak, tantestületeinek és 
alkalmazottainak az önálló intézményeik keretében a 
2006/2007-es tanév végéig hosszú időn át folytatott 
tevékenységét.  
A Közgyűlés megköszöni az Egységes Középiskola 
létrehozásának előkészítésében közreműködők 
tevékenységét, valamint a 2007/2008-as tanév 
lelkiismeretes előkészítésében vállalt szerepüket.  

 
Felelős: 1-3, 8-9, 11-15, pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke, 
4-7. pontok tekintetében Gerzsei Péter, igazgató, 
10. pont esetén a megszűnő intézmények igazgatói, 
15. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei 
főjegyző 

Határidő: 1-7. és 10-15. pontok esetén 2007. augusztus 1., 
8-9 pontok esetén 2007. július 31. 

 
k.m.f.t. 

 
dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 

          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 



 

Melléklet 
 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alábbi megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
A költségvetési szerv neve:  
 

Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Egységes Középiskolája. 
Az intézmény a rövidebb Szent László Középiskola név használatára is 
jogosult. 

Székhelye: 
 
 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 
 
Tagintézmények: 
 

1. Általános iskolai tagintézmény  
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. 

2. Vendéglátó szakképző tagintézmény  
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7. 

3. Egészségügyi – szociális szakképző tagintézmény  
7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 8-12. 
 

Alapító szerv megnevezése: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint jogutód. 
 
Felügyeleti szerv megnevezése, székhelye: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100  Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
 
Működési (ellátási) területe: 
 
 Tolna megye (de más megyéből is felvehetők tanulók) 
 
Gazdálkodás megszervezésének módja: 
 
 Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
Az intézmény szervezeti egységeként működő Belső Ellenőrzési Iroda ellátja a Tolna 
Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási és művelődési intézmények belső 
ellenőrzési feladatait. 
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Az intézmény önálló jogi személy. 
 
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 

Pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra) az alapító 
szerv bízza meg. 

 
Az intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény, egységes   
    középiskola  

általános iskola  
gimnázium            (a 6 évfolyamos osztályok első 2 

évfolyamán általános iskola) 
    szakközépiskola (nyelvi előkészítő évfolyam) 
    szakiskola 

kollégium 
    felnőttoktatási intézmény 
     
Évfolyamok száma: 
 

Az 1993. évi LXXIX. tv. szerint 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  + 11. vagy 13, 
14. évfolyamtól az 1993. évi LXXVI. tv. szerint OKJ-ben meghatározott 
képzési idő. 

 
Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi szakmacsoportokban 
 

- egészségügy, 
- szociális szolgáltatás, 
- gépészet 
- elektrotechnika-elektronika, 
- informatika, 
- építészet,  
- könnyűipar, 
- faipar, 
- közlekedés, 
- vendéglátás-idegenforgalom, 
- nyomdaipar, 
- egyéb szolgáltatások. 
 

Felvehető maximális tanulólétszám:  Nappali tagozat: 2700 fő 
Esti, levelező tagozat: 200 fő 
Kollégium: 400 fő 

 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
 A mindenkori ingatlankataszter, illetve vagyonleltár szerint. 
  
A vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
 Az alapító szerv vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló  
 mindenkori rendelet szerint. 
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Ellátandó alaptevékenysége: 
 
 Alapfokú oktatás 
 Szakmai középfokú oktatás 
 
Szakágazati besorolása:      802200 
 
 
Alaptevékenysége keretében végezhető feladatai: 
 
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
802144  Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás  
802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 
802188 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

szakközépiskolai nevelése, oktatása 
802199 Szakközépiskolai felnőtt oktatás 
802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 
802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

nevelése, oktatása 
802236 Szakiskolai felnőttoktatás 
802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai
  oktatás 
802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 

megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 
802263 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű  
  felnőttoktatás 
804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók számára 
552323  Iskolai intézményi közétkeztetés 
552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
552411  Munkahelyi vendéglátás 
751922  Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
751953 Közoktatási intézményekben végzett vállalkozási tevékenységek 
751966 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem 

tervezhető elszámolása 
 
Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: 
 

- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
- a középiskolai pedagógusok érettségire történő felkészítéséről 
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról  
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A költségvetési szerv által ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke: 
 
1. Az Ady Endre Középiskola (Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.) akkreditált 

„Felnőttképzési Központ”-ot működtet, melynek keretében végezhető feladat:   
 

80.42 Felnőtt-, egyéb oktatás 
 
2.   a Szekszárd, Széchenyi u. 29-31. szám alatti épületben lévő Garay Étterem 

üzemeltetése, ennek keretében: 
 

55.30 Melegkonyhás vendéglátó üzlet 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységből származó bevétele – a 
költségvetési támogatást is magába foglaló – összbevétel egyharmada lehet. 
 
 
 
Szekszárd, 2007. augusztus 1. 
 
 
 
 

 dr. Puskás Imre       dr. Bartos Georgina 
      a Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 

 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. június 27-i 
ülésén a 60/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatával elfogadta. 
 
 
 
Szekszárd, 2007. július 1. 
 
 
 
         dr. Bartos Georgina 

    megyei főjegyző 
  


