
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 62/2007. (VI. 27.) közgyűlési 
határozata az Általános Művelődési Központ 
átszervezéséről: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Általános 
Művelődési Központját átszervezi, tevékenységi körét az 
alapító okirata módosításával megváltoztatja. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési 

Központjának önállóan gazdálkodó költségvetési szervi 
besorolása 2007. szeptember 1-jével megszűnik, 
tevékenységét ettől az időponttól bankszámlával 
rendelkező, részben önállóan gazdálkodó intézményként 
látja el. A részben önálló intézmény gazdálkodási feladatait 
2007. szeptember 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat 
Wosinsky Mór Megyei Múzeuma látja el. 

 
3. A Közgyűlés a Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító 

okiratát az alábbi mondattal egészíti ki: 
„Az intézmény ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat 
Általános Művelődési Központjának, mint részben önálló 
gazdálkodási intézménynek a gazdálkodással kapcsolatos 
feladatait.” 

 
4. A Közgyűlés a Tolna Megyei Általános Művelődési Központ 

alapító okiratát 2007. július 1-jével az 1. számú melléklet 
szerintire, 2007. szeptember 1-jével pedig a 2. számú 
melléklet szerintire módosítja. 

 
5. A Tolna Megyei Általános Művelődési Központ átszervezés 

miatt megszűnő feladatait 2007. szeptember 1-jétől a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal látja el, szolgáltatási 
szerződés útján. 

 
6. Az ÁMK átszervezése nem érinti a Térségi Integrált 

Oktatási Központ pályázatában vállalt kötelezettségeket.  
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7. A Közgyűlés a Tolna Megyei Általános Művelődési Központ 

engedélyezett költségvetési létszámkeretét 2007. 
szeptember 1-jétől 23 főről 6 főre csökkenti. 

 
8. A Közgyűlés a Tolna Megyei Általános Művelődési Központ 

szervezetéhez csatoltan működő Belső Ellenőrzési Irodát 2 
fővel, a személyi költségeik és azok utáni járulékok 
fedezetének időarányos részével 2007. augusztus 1-jével a 
Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Középiskolája 
szervezetéhez csatolva változatlan feladatokkal 
átcsoportosítja. 

 
9. A Közgyűlés a Tolna Megyei Általános Művelődési 

Központnál 2007. június 30-ával megüresedő 1 fő 
pedagógus álláshelyet megszünteti. 

 
10. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése átszervezés 

miatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 30. § b) pontja alapján a Tolna Megyei 
Általános Művelődési Központnál 10 fős 
létszámcsökkentést rendel el. 

 
11. Az intézmény vezetője a Közgyűlés döntése alapján, a 3. 

számú mellékletben megjelölt időpontok 
figyelembevételével, köteles megtenni – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglalt 
rendelkezések betartásával – a létszámcsökkentés 
végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket. 

 
12. Az intézmény vezetője a felmentést megelőzően köteles 

megvizsgálni, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 
felügyelete alá tartozó intézményeknél van-e a 
felmentésben érintett közalkalmazottak képzettségének 
megfelelő, betölthető és felajánlható munkakör, illetve hogy 
az érintett közalkalmazott bekapcsolódhat-e a prémiumévek 
programról és a különleges foglalkoztatási állományról 
szóló 2004. évi CXXII. törvényben szabályozott programba. 

 
13. Amennyiben valamely, a létszám-csökkentés által érintett 

közalkalmazott a prémiumévek programba bekapcsolódik, 
jogviszonya külön törvény előírásai szerint módosul. 

 
14. A Közgyűlés kötelezettséget vállal a felmentésben érintett 

alkalmazottak járandóságainak kifizetésére. A járandóságok 
fedezetét az intézmény költségvetése, ennek hiánya esetén 
az Önkormányzat általános tartaléka, illetve pályázati forrás 
képezi. 
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15. A Közgyűlés egyetért a létszám-csökkentési döntésekkel 
kapcsolatos, egyszeri állami hozzájárulás elnyerését célzó 
pályázatnak az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztériumhoz történő benyújtásával. Felkéri Elnökét, 
hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 

 
16. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat 

költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az 
előreláthatólag megüresedő állás-helyeken, illetve 
szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
pályázattal összefüggő, a létszámcsökkentéssel érintett 
álláshelyen foglalkoztatottaknak a – munkaviszonyban 
töltött ideje folyamatos megszakítása nélküli – 
foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 
17. A Közgyűlés a létszámcsökkentés előtti és az azt követően 

kialakult tényleges, és az intézményenként azonosítható 
álláshely-megszüntetéseket, a döntés következtében 
kialakuló önkormányzati szintű engedélyezett 
létszámadatokat a határozati javaslat 4. számú melléklete 
szerint összegzi és hagyja jóvá. 

 
18. A Közgyűlés a szolgáltatási feladat ellátásához szükséges 

fedezetet a 2007. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére biztosítja. 

 
19. A Közgyűlés a Tolna Megyei Általános Művelődési Központ 

által székházaként használt ingatlan vagyon használati 
jogát 2007. szeptember 1-jétől a Tolna Megyei 
Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtárának adja át. 

 
20. A Közgyűlés a Tolna Megyei Általános Művelődési Központ 

részére a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal épületében 
a 40. számú iroda használati jogát biztosítja. A fenntartási, 
üzemeltetési kiadások az intézmény költségvetését terhelik. 
A szolgáltatások igénybevételére a Tolna Megyei 
Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetével 
kell a szerződést megkötni. 

 
21. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a 

feladatellátásokkal egyeztetett módon határozza meg a 
Tolna Megyei Általános Művelődési Központ által 
továbbhasznált ingóvagyon azon körét, amely a részben 
önálló intézmény tulajdonában marad. 

 
22. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az intézmény 

feladatellátásához feleslegessé váló ingóvagyont 
egyeztetett módon az Önkormányzat felügyelete alatt álló 
intézmények részére adja át, illetve az azok részéről 
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átvételre nem kerülő ingóvagyon-rész értékesítését az 
intézmény számára engedélyezze. 

 
23. Az átszervezés az intézményvezető megbízását nem érinti. 

 
24. A Közgyűlés az Országos Esélyegyenlőségi Hálózatról 

szóló szociális és munkaügyi miniszter 17/2007. (Mü.K.6) 
SzMM utasítása alapján nyilatkozik, hogy 2007. július 1-
jétől nem vállalja az Esélyek Háza működtetését. 

 
25. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Esélyek Házában 

dolgozó 4 fő közalkalmazott további foglalkoztatását a Dél-
dunántúli Regionális Munkaügyi Központ biztosítja, és 
felhatalmazza Elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat a Dél-
dunántúli Regionális Munkaügyi Központ vezetőjével a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyontárgyak használatáról. 

 
Felelős: 1-10., 14-25. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke 
  11-13 pontok tekintetében dr. Say István igazgató 
Határidő: 1-7. és 9-23. pontok esetén 2007. szeptember 1., 
     8. pont esetén 2007. augusztus 1., 
     9. pont esetén 2007. június 30., 

24. pont esetén 2007. július 1. 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

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



1. számú 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 alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
A költségvetési szerv neve:  
 

Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja 
Pedagógiai, Kulturális Intézete.  
 
Az intézmény rövid neve, amelyet ügyintézésben jogosult hivatalos 
névként használni: Tolna Megyei Általános Művelődési Központ.  
 
Az intézmény szakmai szervezeti egységei intézményközi ügyintézéseik 
során külön-külön jogosultak a Tolna Megyei Pedagógiai Intézet, Tolna 
Megyei Kulturális Intézet név használatára is. 

 
Székhelye: 
 
 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 53. 
 
Telephelyei: 

 
Vizitelep  
7133 Fadd-Dombori, Dunasor 16.  
 
Az intézmény továbbá területi irodákat működtethet Tolna megye 
kistérségeinek székhelyein (kivéve a megyeszékhelyen) 

 
Az intézmény típusa: 
 

Többcélú közoktatási intézmény – általános művelődési központ 
(pedagógiai intézet, kulturális intézet, sport intézet. 

Alapító szerv megnevezése: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
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Felügyeleti szerv megnevezése, székhelye: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100  Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
Az intézmény működési (ellátási) területe: 
 
 Tolna megye 
 
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. 

 
Az intézmény önálló jogi személy. 
 
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 
 Pályázat útján, határozott időre (5-10 évre) az alapító szerv bízza meg.  
 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
 A mindenkori ingatlankataszter, illetve vagyon leltár szerint. 
  
A vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
 Az alapító szerv vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló  
 mindenkori rendelet szerint. 
 
Ellátandó alaptevékenysége: 
 
 Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 
 
Szakágazati besorolása:  80540 
 
Alapvető szakfeladata:  805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 
Alaptevékenysége keretében végezhető feladatai: 
 
 805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 
 921716 Egyéb művészeti tevékenység 
 926018 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység 
 804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
 804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok 
 924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 
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 924036 Diáksport 
 924047 Sportcélok és feladatok 
 926029 Máshová nem sorolt sporttevékenység 
 751230 Gazdasági és pénzügyi ellenőrző szervek tevékenysége 
 751768 Intézményi vagyon működtetése 
 751922 Önkormányzatok elszámolása 
 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolás 
 
A költségvetési szerv által ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke: 
 
 Az intézmény nem folytathat vállalkozási tevékenységet. 
 
Az intézmény alaptevékenység keretében végzett feladatainak részletezését az 
alapító okirat melléklete tartalmazza.  
Az intézmény jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzat Humán Szolgálatok 
Központja Kulturális, Turisztikai, Sport és Pedagógiai Irodáinak. 
 
 
Szekszárd, 2007. július 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 ../2007. (VI. 27.) Kgy. határozatával elfogadta. 
 
Szekszárd, 2007. július 1. 
 
 

 
 
 

Dr. Bartos Georgina 
megyei főjegyző 
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Melléklet a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja, 
Pedagógiai, Kulturális és Sport Intézete alapító okiratához 

 
 
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatainak meghatározása: 
 
Kulturális feladatok: 
 
• a közművelődési intézmények és szervezetek hálózatának informatikai 

kiszolgálása (központi statisztikai szolgáltatások, szakmai információbázis 
működtetése, szakmai információcsere, a pályázati lehetőségek nyilvántartása, 
kiajánlása, módszertani segítése, módszertani kiadványok készítése, terjesztése, 
szakmai kiadványok és innováció figyelőzése stb.), 

• közművelődési (iskolán kívüli) szakmai képzés és továbbképzés koordinálása, és 
bonyolítása stb.), 

• területi amatőr művészeti, kulturális és egyéb közművelődési szakmai találkozók, 
minősítések, felmenő rendszerű bemutatók, módszertani bemutatók, művelődési 
mozgalmak, koordinálása, szervezése és bonyolítása, 

• a közművelődési intézmények és szervezetek részére jogi, munkaügyi, pénzügyi, 
üzemeltetési stb. tanácsadás, rendezvénytervek, programtervek koordinálása, 
reklám-propagandatevékenység összehangolása, 

• helyi szakmai kísérletek, újítások, fejlesztési tervek minősítése és segítése, 
szaktanácsadással való ellátása, 

• a térségi közművelődési és kulturális együttműködés segítése, a térségi-területi 
kulturális és közművelődési források felhasználásának koordinálása,  

• a megye nemzetközi kulturális kapcsolatainak segítése, 
• döntés-előkészítő munka, felkérés alapján, térítés ellenében önkormányzatok 

részére,  
• közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzések és fejlesztési programok 

készítése és hasznosítása,  
• részvétel a térségi nemzetközi, országos, megyei közművelődési 

rendezvényeinek szervezésében, a kistérségi, megyei regionális, országos és 
nemzetközi kapcsolatok gondozása,  

• az önkormányzatok közművelődés területét érintő döntés előkészítésének 
segítése,  

• népfőiskolai információs szolgáltatás. 
 
 
Pedagógiai szolgáltatási feladatok 
 
Nevelési-oktatási intézmények és pedagógusok munkáját pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokkal segíti. Ezek a szolgáltatások: 
• szaktanácsadás, ennek keretében oktatási pedagógia módszerek 

megismertetése és terjesztése,  
• pedagógiai tájékoztatás,   
• a pedagógusok önképzésének szervezett segítése,  
• országos, területi és megyei tanulmányi versenyek gondozása,  
• nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- és oktatómunka eredményének 

mérése és értékelése,  
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• az országos, a helyi-, és térségi közoktatási feladatellátás szervezésének 
segítése,  

• a pedagógiai programhoz és a helyi tantervhez kapcsolódó szakvélemények 
készítése,  

• az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás,  
• a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat,  
 
 
Sport feladatok 
 
• a testnevelési és sportfejlesztési célok és feladatok meghatározása,  
• a diáksporttal foglalkozó szervezetek támogatása, ezen szervezetekkel történő 

együttműködés,  
• nemzetközi testnevelési és sportkapcsolatokban való részvétel,  
• a diáksport események szervezésében és bonyolításában való közreműködés,  
• a sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében való közreműködés,  
• a kapcsolódó pénzügyi és gazdasági feladatok ellátása,  
• széleskörű – testnevelési és sport tárgyú – állami, önkormányzati és társadalmi 

kapcsolattartás,  
• a Megyei Diáksport Tanács segítése,  
• a nevelési-oktatási intézmények testnevelő tevékenységének segítése, 

kapcsolattartás az intézményekkel,  
• a Megyei Önkormányzat megbízásából a dombori víztelep üzemeltetése. 
 
 
 

 



2. számú  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 alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
 
A költségvetési szerv neve:  
 

Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja.  
 
Az intézmény rövid neve, amelyet ügyintézésében jogosult hivatalos 
névként használni: Tolna Megyei Általános Művelődési Központ.  
 

Székhelye: 
 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
Telephelyei: 

 
Vízitelep 
7133 Fadd-Dombori, Dunasor 16. 
 
Az intézmény továbbá területi irodákat működtethet Tolna megye 
kistérségeinek székhelyein (kivéve a megyeszékhelyen). 

 
Az intézmény típusa: 
 

Általános művelődési központ. 
 
Alapító szerv megnevezése: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Felügyeleti szerv megnevezése, székhelye: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100  Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
Az intézmény működési (ellátási) területe: 
 
 Tolna megye. 
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Gazdálkodás megszervezésének módja: 
 

Bankszámlával rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv. 

 
A gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Tolna Megyei Önkormányzat 
Wosinsky Mór Megyei Múzeuma látja el. 

 
Az intézmény önálló jogi személy. 
 
 
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
 
 Pályázat útján, határozott időre (5-10 évre) az alapító szerv bízza meg.  
 
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. 
 
Ellátandó alaptevékenysége: 
 
 Közösségi-művelődési tevékenység. 
 
Szakágazati besorolása:  92180 
 
Alapvető szakfeladata: 92181-5  Művelődési központok tevékenysége 
 
Alaptevékenysége keretében végezhető feladatai: 
 
 92181-5 Művelődési központok tevékenysége 
 92171-6 Egyéb művészeti tevékenység 
 92601-8 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység 
 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 

80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
 92403-6 Diáksport 
 92404-7 Sportcélok és feladatok 
 92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 
 75192-2 Önkormányzatok elszámolásai 
 
A költségvetési szerv által ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke: 
 
 Az intézmény nem folytathat vállalkozási tevékenységet. 
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Az intézmény alaptevékenység keretében végzett feladatainak részletezését az 
alapító okirat melléklete tartalmazza.  
 
 
Az intézmény jogutódja a „Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési 
Központja Pedagógiai, Kulturális Intézete és Esélyek Házá”-nak. 
 
 
 
 
Szekszárd, 2007. augusztus 31. 
 
 
 

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 …/2007. (VI.27.) Kgy. határozatával elfogadta. 
 
Szekszárd, 2007. augusztus 31. 
 
 
 

Dr. Bartos Georgina 
    megyei főjegyző 
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Melléklet a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja  
alapító okiratához 

 
 
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatainak meghatározása: 
 
Általános művelődési központi feladatok: 
 
• a közművelődési intézmények és szervezetek hálózatának, valamint az érintett 

partner intézményeknek és szervezeteknek informatikai kiszolgálása (központi 
statisztikai szolgáltatások, szakmai információbázis működtetése, szakmai 
információcsere, a pályázati lehetőségek nyilvántartása, kiajánlása, pályázatok 
előkészítésében való közreműködés, módszertani kiadványok készítése, 
terjesztése, szakmai honlap, kiadványok és figyelő közzététele), 

• iskolán kívüli szakmai és nem szakmai képzés és továbbképzés koordinálása és 
bonyolítása, 

• az élethosszig tartó tanulás (LLL) lehetőségeinek terjesztése és koordinálása, 
• az európai kulcskompetenciák, az állampolgári lét és társadalmi beilleszkedés 

alapvető kompetenciáinak megalapozásához és fejlesztéséhez módszertani 
segítség nyújtása (különös tekintettel az életviteli és szociális kompetenciák 
fejlesztésére), 

• a megyei és azon belül az egyes kistáji kulturális identitás megalapozásának és 
fejlesztésének segítése, 

• területi amatőr művészeti, kulturális, ismeretterjesztő és egyéb közművelődési 
szakmai találkozók, minősítések, felmenő rendszerű bemutatók, módszertani 
bemutatók, művelődési mozgalmak, koordinálása, szervezése és bonyolítása, 

• gyermek, ifjúsági és felnőtt közösségek működésének és fejlesztésének segítése, 
• a civil szféra és szerveződései tevékenységének és megerősödésének segítése, 
• teleházi szakmai koordinációs szolgáltatás, 
• népfőiskolai információs szolgáltatás, 
• a közművelődési intézmények és szervezetek részére jogi, munkaügyi, pénzügyi, 

üzemeltetési stb. tanácsadás, rendezvénytervek, programtervek koordinálása, 
reklám-propagandatevékenység összehangolása, 

• helyi szakmai kísérletek, újítások, fejlesztési tervek minősítése és segítése, 
szaktanácsadással való ellátása, 

• a térségi közművelődési és kulturális együttműködés segítése, a térségi-területi 
kulturális és közművelődési források felhasználásának koordinálása,  

• a megye nemzetközi kulturális kapcsolatainak segítése, 
• részvétel a térség nemzetközi, országos, regionális, megyei és kistérségi 

közművelődési rendezvényeinek szervezésében, 
• döntés-előkészítő munka, felkérés alapján, térítés ellenében önkormányzatok 

részére, valamint közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzések és 
fejlesztési programok készítése és hasznosítása.  

• a HEFOP TIOK-projekt és kapcsolódó projektek fenntarthatósági kötelezettség 
szerinti utógondozása, 

• a tanulók tanórán kívüli és szabadidős keretben megvalósuló tehetséggondozása 
és esélyegyenlőségének biztosítása, 

• a nevelési-oktatási intézmények testnevelő tevékenységének segítése, 
kapcsolattartás az intézményekkel, 
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• a diáksporttal foglalkozó szervezetek támogatása, ezen szervezetekkel történő 
együttműködés,  

• a diáksport események szervezésében és bonyolításában való közreműködés,  
• a Megyei Diáksport Tanács tevékenységének segítése, 
• a sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében való közreműködés,  
• nemzetközi testnevelési és sportkapcsolatokban való részvétel,  
• közreműködés és döntés-előkészítés a megyei szintű sportcélok és -feladatok 

megfogalmazásában. 
 



1  3. számú melléklet

Cím Intézmény 2006.XII.31-i 2007. évi 2007. évi 2007. évi 2007.XII.31-i 2006/2007 2007/2008
szám neve enged.záró létsz. vált. kv.-i létszám kv.-i létsz. enged.záró enged. enged.

létszám időpontja keret keret létszám ped.létsz ped.létsz.
csökkentés emelés (tanév ny.) (tanév ny.)

fő hó,nap fő fő fő fő fő
101. Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba 66,0 66,00 22        22         
102. Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz. 91,0

üres álláshely megszüntetése 2007-01-01 -1,00
pedagógus álláshely 2007-02-28 -1,00
pedagógus álláshely 2007-03-01 -5,00
részmunkaidős foglalk.állásh.megsz. 2007-03-01 -3,00
gyermekfelügyelő 2007-05-01 -2,00
pénzügyi ügyintéző 2007-05-01 -1,00
egyéb technikai munkakör 2007-05-01 -1,00 77,00 50        44         

103. Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 31,0
üres álláshely megszüntetése 2007-01-01 -1,00
munkaidő csökkentése 2007-02-01 -0,75
egyéb technikai munkakör 2007-05-01 -1,00 28,25 24        24         

104. Bezerédj P. Ált. Iskola Szd. 17,0
egyéb álláshely 2007-03-01 -1,00
takarító 8 órás helyett 4 órás 2007-03-01 -0,50
Átszervezés (Egys. Középiskola)1) 2007-08-01 -15,50 0,00 12        

105. Sztárai M. Gimnázium Tolna 34,0
pedagógus álláshely (felmentés) 2007-05-01 -1,00
pedagógus álláshely hat. idő lejár 2007-08-31 -1,00
könyvtáros 2007-03-01 -1,00
ügyviteli alkalmazott 2007-03-01 -1,00
egyéb technikai munkakör 2007-12-01 -0,25
egyéb álláshelyek 2007-03-01 -1,00 28,75 22        20         

106. Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk 58,5
pedagógus álláshely (kollégium) 2007-05-15 -1,00 57,50 38        37         

107. Hunyadi M. Középiskola Szd. 52,0
vállalkozási tevékenység 10,0
Átszervezés (Egys. Középiskola)1) 2007-08-01 -62,00 0,00 39        

108. Ady E. Középiskola Szd. 154,0
pedagógus álláshely (üres) 2007-01-01 -3,00
pedagógus álláshely 2007-05-01 -2,00
pedagógus álláshely 2007-07-16 -1,00
raktáros 2007-06-01 -1,00
portás 2007-03-01 -1,00
egyéb (technikai) álláshely 2007-03-01 -1,00
Átszervezés (Egys. Középiskola)1) 2007-08-01 -145,00 0,00 112      -         

109. Dr. Kelemen E. Szakközépiskola 75,5
egyéb (technikai) álláshely 2007-03-01 -2,00
takarítói álláshely 2007-03-01 -3,00
karbantartó 2007-03-01 -1,00
pedagógus álláshely 2007-05-01 -1,00
Átszervezés (Egys. Középiskola)1) 2007-08-01 -68,50 0,00 40,5     

110. Általános Művelődési Központ 19,0
Üres álláshely megsz. (ped.) 2007-06-30 -1,00
Belsőellenőrök áthelyezése 2007-08-01 -2,00
Létszámcsökkentés elr.(feladatmegsz.) 2007-09-01 -10,00 6,00 12        1           
Esélyek Háza 4,0 2007-07-01 -4,00 0,00

111.1.al Pedagógiai Szakszolgálat Szd. 21,0 21,00 15        15         
111.2.al Speciális Óvoda Szd. 5,0 5,00 2          2           
112. Balassa János Kórház 1 698,0 130,00

egészségügyi szakdolgozó 2007-05-01 -9,00
takarító 2007-05-01 -4,00
adminisztrátor 2007-05-01 -1,00
betegvezető 2007-05-01 -1,00
egészségügyi szakdolgozó 2007-07-21 -1,00 1 812,00

 A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2007. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete



2  3. számú melléklet

Cím Intézmény 2006.XII.31-i 2007. évi 2007. évi 2007. évi 2007.XII.31-i 2006/2007 2007/2008
szám neve enged.záró létsz. vált. kv.-i létszám kv.-i létsz. enged.záró enged. enged.

létszám időpontja keret keret létszám ped.létsz ped.létsz.
csökkentés emelés (tanév ny.) (tanév ny.)

fő hó,nap fő fő fő fő fő

 A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2007. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete

113. Gyermekvédelmi Igazgatóság 211,5
üres álláshely (karbantartó) 2007-03-01 -1,00
üres álláshely (gyermekfelügyelő) 2007-07-01 -1,00
pedagógus 2007-03-01 -1,00
tanácsadó (igazg.) 2007-05-01 -1,00 207,50 64        63         

114. Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád 127,0
pénzügyi ügyintéző 2007-03-01 -1,00
egyéb technikai munkakör 2007-03-01 -7,00
gondozónő 2007-03-01 -3,00
egyéb technikai munkakör 2007-05-01 -0,50 115,50
szociális foglalkoztatás (MT hat.) 2007-05-01 2,00 2,00

115. Csilla Otthon Alsótengelic 55,0 55,00
szociális foglalkoztatás 2,0 2007-01-01 3,00 5,00

116. Fogy. Otthon Pálfa 106,0
karbantartó (üres) 2007-01-01 -1,00
karbantartó (üres, hat. idejű) 2007-02-28 -1,00
pénzügyi ügyintéző 2007-03-01 -1,00
raktáros 2007-03-01 -1,00
karbantartó 2007-03-01 -1,00
egyéb technikai létszám 2007-03-01 -3,00 98,00
szociális foglalkoztatás (MT hat.) 2,0 2,00

117. Fogy. Rehab. Int. Regöly 52,0
ápoló-gondozó 2007-03-01 -1,00
gondozó 2007-03-01 -1,00
takarító 2007-03-01 -1,00 49,0
szociális foglalkoztatás (MT hat.) 2,0 2,00

118. Hétszínvilág Otthon Szekszárd 97,5
pénzügyi ügyintéző 2007-04-01 -1,00
egyéb techn. foglalkoztatott 2007-03-01 -2,00
egyéb techn. foglalkoztatott 2007-04-01 -1,00
egyéb techn. foglalkoztatott 2007-07-31 -1,00 92,50

119. Idősek Otthona Értény 33,0 2007-02-27 -33,00 0,00
120. Mechwart A. Otthon 70,0

konyhai dolgozó 2007-03-01 -1,00
mosónő 2007-03-01 -1,00 68,00

121. Módszertani Otthon Gyönk 115,75 2007-02-28 -115,75 0,00
122. Szent András Otth. Dunaföldvár 71,0

üres állás (konyhai dolgozó) 2007-01-01 -1,00
takarító 2007-03-01 -1,00
karbantartó 2007-03-01 -1,00
karbantartó 2007-05-15 -1,00 67,00
szociális foglalkoztatás (MT hat.) 2,0 2,00

123. Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék 82,0
munkaidő csökkentés 8 óráról 6 órára 2007-03-01 -2,00 80,00

124. Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. 38,0
szakmai álláshely 2007-03-01 -1,00
2 fő 8 órás munkaidő 6 órásra cs. 37,00

125. Wosinsky M. M. Múzeum Szd. 50,0
restaurátor 2007-03-01 -1,00
karbantartó 2007-03-01 -1,00
részmunkaidős könyvtáros 2007-03-01 -0,50
muzeológus 2007-03-01 -1,00
takarító 2007-03-01 -0,50 46,00
autópálya nyomv. régészeti feltárás 50,0 50,00
határozott időre  



3  3. számú melléklet

Cím Intézmény 2006.XII.31-i 2007. évi 2007. évi 2007. évi 2007.XII.31-i 2006/2007 2007/2008
szám neve enged.záró létsz. vált. kv.-i létszám kv.-i létsz. enged.záró enged. enged.

létszám időpontja keret keret létszám ped.létsz ped.létsz.
csökkentés emelés (tanév ny.) (tanév ny.)

fő hó,nap fő fő fő fő fő

 A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2007. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete

126. Megyei Levéltár Szd. 23,0
levéltáros 2007-03-01 -0,75
segédlevéltáros 2007-03-01 -0,75
8 órás állásh. 6 órásra, ill.7 órásra cs.
4 órás álláshely megsz. 2007-03-01 -0,50 21,00
határozott időre külső forrásból 4,0 4,00

127. Magyarországi Német Színház 34,0 34,00

128. Egységes Középiskola1) 268,00 268,00 188,0    
Vállalkozási tevékenység 10,00 10,00

Összesen: 3 563,75 -559,75 413,00 3 417,00 452,5   416,0    
T.M. Önkormányzati Hivatal
                  köztisztviselői állásh. 88,0 2007-01-01 -33,00 55,0
GAMESZ (közalkalmazotti állásh.) 20,0 2007-01-01 -1,00 19,0
Önkorm. összesen: 3 671,75 -593,75 413,00 3 491,00 452,5   416,0    

1) Az Egységes Középiskola létrehozásáról szóló határozati javaslat elfogadása esetén



 4. számú melléklet

Cím Intézmény 2006.XII.31-i 2007. évi 2007.évi 2007.XII.31-i
szám neve enged.záró kv.-i létszám Egységes ÁMK kv.-i létsz. enged.záró

létszám keret iskola feladat keret létszám
csökk.kv.r létrehoz. megsz. emelés

fő fő 2007-08-01 2007-08-31 fő fő
101. Berkes J.Ált.Isk.K.S.Sz. Zomba 66,0 66,00
102. Göllesz V.Ált.Isk.S.Sz. Iregsz. 91,0 -14,00 77,00
103. Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 31,0 -2,75 28,25
104. Bezerédj P. Ált. Iskola Szd. 17,0 -1,50 -15,50 0,00
105. Sztárai M. Gimnázium Tolna 34,0 -5,25 28,75
106. Tolnai Lajos N.N. Gimnázium Gyönk 58,5 -1,00 57,50
107. Hunyadi M. Középiskola Szd. 52,0 -52,00 0,00

vállalkozási tevékenység 10,0 -10,00 0,00
108. Ady E. Középiskola Szd. 154,0 -9,00 -145,00 0,00
109. Dr Kelemen E.Szakközépiskola 75,5 -7,00 -68,50 0,00
110. Általános Művelődési Központ 19,0 -2,00 -11,00 6,00

Esélyek Háza 4,0 -4,00 0,00
111.1.alcPedagógiai Szakszolgálat Szd. 21,0 21,00
111.2.alcSpeciális Óvoda Szd. 5,0 5,00
112. Balassa János Kórház 1 698,0 -16,00 130,00 1 812,00
113. Gyermekvédelmi Igazgatóság 211,5 -4,00 207,50
114. Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád 127,0 -11,50 2,00 117,50
115. Csilla Otthon Alsótengelic 55,0 55,00

Szociális foglalkoztatás 2,0 3,00 5,00
Szoc.foglalkozt. MT.hat.

116. Fogy. Otthon Pálfa 106,0 -8,00 98,00
Szociális foglalkoztatás(MT hat.) 2,0 2,00

117. Fogy. Rehab. Int. Regöly 52,0 -3,00 49,00
Szociális foglalkoztatás(MT hat.) 2,0 2,00

118. Hétszínvilág Otthon ,Szekszárd 97,5 -5,00 92,50
119. Idősek Otthona Értény 33,0 -33,00 0,00
120. Mechwart A. Otthon 70,0 -2,00 68,00
121. Módszertani Otthon Gyönk 115,75 -115,75 0,00
122. Szent András Otth. Dunaföldvár 71,0 -4,00 67,00

Szociális foglalkoztatás(MT.hat.) 2,0 2,00
123. Szivárvány Idősek Ottho. Bátaszék 82,0 -2,00 80,00
124. Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. 38,0 -1,00 37,00
125. Wosinsky M. M. Múzeum Szd. 50,0 -4,00 46,00

Autópálya nyomv.régészeti feltárás 50,0 50,00
határozott időre  

126. Megyei Levéltár Szd. 23,0 -2,00 21,00
Határozott időre külső forrásból 4,0 4,00

127. Magyarországi Német Színház 34,0 34,00

128. Egységes Középiskola 268,00 268,00
Vállalkozási tevékenység 10,00 10,00
Összesen: 3 563,75 -103,00 -441,75 -15,00 413,00 3 417,00
Összesen kórház nékül 1 865,75 -87,00 -441,75 -15,00 283,00 1 605,00
T.M. Önkormányzati Hivatal
                  köztisztviselői állásh. 88,0 -33,00 55,00

GAMESZ(közalkalmazotti állásh.) 20,0 -1,00 19,00

Önkorm. összesen: 3 671,75 -137,00 -441,75 -15,00 413,00 3 491,00
Önk.összesen Kórház nélkül 1 973,75 -121,00 -441,75 -15,00 283,00 1 679,00

 A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2007. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete

( A módosított kvr. és kgy. határozatok együtt)
Kgy.hat.Létszám csökk.
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