
Szám: 2-8/2007.

K I V O N A T

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. november 30-i
ülésének jegyzőkönyvéből

A Tolna Megyei Közgyűlés 112/2007. (XI. 30.) közgyűlési
határozata az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon mázai
telephelyén folytatott bentlakásos szociális intézményi
feladat átadásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az általa
fenntartott Árpád-házi Szent Erzsébet Otthont átszervezi, a
mázai telephelyen működő pszichiátriai betegek otthonát
2007. december 29-i időponttal megszünteti.

2. A Közgyűlés az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
• Az alapító okiratból törlésre kerül: „Telephelye: 7351

Máza, Szabadság u. 19.”
• Az intézmény férőhelyeinek száma:

Az alapító okiratból törlésre kerül:
„a mázai telephelyen: 50 férőhely pszichiátriai
betegek ápoló-gondozó otthona”

• A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az alapító okiratból törlésre kerül:
„A Máza, Szabadság u. 19. sz. alatti 1940 hrsz.
(2863 m2 alapterületű) ingatlan használati joga.”

3. A Közgyűlés a mázai telephelyen eddig ellátott kötelező
önkormányzati feladatáról, 50 pszichiátriai beteg
gondozásáról 2007. december 29 - től ellátási szerződés
megkötésével gondoskodik.

4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a mázai telephelyen
korábban ellátott feladatot 2007. december 29 -től a
SZOCEG Kht. lássa el az 1. sz. melléklet szerinti ellátási
szerződésben foglalt feltételek szerint.

5. A Közgyűlés kiköti, hogy a mázai létesítményben továbbra
is csak pszichiátriai betegek ápoló, gondozó otthoni ellátása
folytatható, a konyha, mosoda kapacitása egyéb
szolgáltatások pl. szociális alapellátások nyújtására is
igénybe vehető az átvállalt feladat sérelme nélkül.
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6. A megszűnő telephelyen foglalkoztatott közalkalmazottak
közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) d) pontja alapján
az átadás napján megszűnik.

7. A mázai telephelyen dolgozó 23 fő teljes munkaidőben és 1
részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott tovább-
foglalkoztatását a SZOCEG Kht. a Kjt. 25/A. és 25/B. §-
ainak megfelelően vállalta. Gondoskodni kell Kjt.-ben
foglaltak szerinti eljárás lefolytatásáról.

8. A Máza, Szabadság út 18. sz. alatti, 1940 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonjoga nem változik.

9. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy 8. pontban megjelölt
ingatlant a SZOCEG Kht. a szociális feladatellátás céljából
25 évre bérbe vegye a 2. sz. melléklet szerinti szerződés
alapján.

10. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a feladatellátást
szolgáló, a határozat 3. sz. melléklete szerinti ingó
vagyonát a SZOCEG Kht. a feladatellátáshoz használja. Az
értékben nyilvántartott ingóságok tulajdonjoga az
önkormányzatnál marad. A Kht. a bérleti szerződésben
foglaltak szerint használati díjat fizet. A mennyiségben
nyilvántartott ingóságokat és az átadáskor leltárral
megállapított készleteket a Közgyűlés a SZOCEG Kht.
tulajdonába adja. A mázai intézmény által használt
gépkocsi használati joga az Árpád-házi Szent Erzsébet
Otthont illeti meg.

11. A Közgyűlés vállalja, hogy a tulajdonában maradó 8.
pontban meghatározott ingatlan korszerűsítésére
benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész
biztosításához, lehetőségei szerint, egyedi döntés alapján,
hozzájárul.

12. A Közgyűlés a SZOCEG Kht. részére a kötelező tartalék
képzés céljára 4.014 E Ft támogatást biztosít. A támogatás
más célra nem használható fel.

13. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a SZOCEG Kht. részére
1500 E Ft támogatás – a bérleti szerződésben foglaltaknak
megfelelő feltételekkel – átadásra kerüljön.

14. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a mázai
telephelyen foglalkoztatott közalkalmazottak 2007.
december havi illetményét, járandóságát, valamint a 2007.
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év után járó 13. havi illetményből még fennmaradó rész
kifizetését biztosítja.

15. A megszűnő mázai telephellyel kapcsolatos áthúzódó, vagy
rendezetlen követelések és kötelezettségek rendezéséről
és teljesítéséről az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon
köteles gondoskodni.

16. Az ingatlan és ingó vagyont átadás-átvételi leltár alapján
kell átadni.

17. A gondozottak pénz és egyéb vagyonának további
kezeléséről és átadásáról az Árpád-házi Szent Erzsébet
Otthon és a SZOCEG Kht. külön állapodik meg.

18. Az átszervezés a gondozottak ellátását hátrányosan nem
érintheti. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon igazgatója
az ellátás biztonságát köteles elősegíteni.

19. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy aláírja az 1.
számú melléklet szerinti ellátási szerződést és a 2. számú
melléklet szerinti bérleti szerződést.

20. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a használatba
adott ingóságok körének változása esetén, az ingóságok
további használatáról, selejtezéséről, más hasznosításáról
rendelkezzen.

21. Az átadással összefüggő 2007. évi kiadások fedezetét az
önkormányzat 2007. évi általános tartaléka terhére, a 2008.
évi kiadások fedezetét a 2008. évi költségvetésben kell
biztosítani.

22. A Közgyűlés a mázai telephelyen ellátott feladat 2008. évi
normatív támogatásáról lemond.

23. A használatba adott ingóságok nyilvántartásáról,
leltározásáról az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon köteles
gondoskodni.

24. A Közgyűlés felkéri elnökét, illetve a megyei főjegyzőt, hogy
az intézmény átszervezésével kapcsolatos adminisztratív,
illetve átadás-átvételi feladatok végrehajtásáról
gondoskodjanak.

Felelős:  Az 1-5., 8-9., 11-13., 19-22. pontok tekintetében dr.
Puskás Imre a Közgyűlés elnöke;
a 6., 14., 15., 16., 17., 18., 23. pont tekintetében
Fábián Cecília, az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon
igazgatója;



4

a 7. és 10. pont tekintetében dr. Puskás Imre a
Közgyűlés elnöke, dr. Bartos Georgina megyei
főjegyző és Fábián Cecília az Árpád-házi Szent
Erzsébet Otthon igazgatója;
a 24. pont tekintetében dr. Puskás Imre a Közgyűlés
elnöke és dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző.

Határidő: Az 1., 6., 10., 12., 13., 16. és 17.  pontok esetében
az átadás időpontja;
a 2., 3., 4., 5., 9. és 19. pontok esetében azonnal;
a 7. pont esetében a Kjt. előírása szerint;
a 14. és 22. pont esetében jogszabályi előírás
szerint;
a 8., 11., 15., 18., 20. és 23. pontok esetében
folyamatos.
a 21. és 24. pontok esetében értelem szerint.

k.m.f.t.

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

A kivonat hiteléül:

Weisz Éva


