Szám: 2-4/2008.

KIVONAT

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 6-i
soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2008. (VI. 6.) közgyűlési
határozata
Térségi
Integrált
Szakképző
Központ
létrehozásáról, illetve közoktatási feladat átvételéről:
1)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szakképzési
rendszer fejlesztése érdekében, a szakképzésről szóló
1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdés c) pontjában
foglalt – a szakképzésben résztvevő intézmények egy
intézmény keretében történő fenntartásával működő
(úgynevezett „egy fenntartós modell”) - Térségi Integrált
Szakképző Központot hoz létre.

2)

A Térségi Integrált Szakképző Központ a Tolna Megyei
Önkormányzat Szent László Egységes Középiskolája (OM
azonosító: 200914) átszervezésével, illetve négy
megszűnő városi intézmény – Bonyhád Város
Önkormányzata
Perczel
Mór
Közgazdasági
Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma (OM
azonosító: 036395), Bonyhád Város Önkormányzata Jókai
Mór Szakképző Iskolája (OM azonosító: 036405),
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Bezerédj
István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolája,
Kereskedelmi Szakiskolája (OM azonosító: 036408),
valamint Tamási Város Önkormányzata Vályi Péter
Szakképző Iskolája és Kollégiuma (OM azonosító:
036414) összevonásával, feladataik integrációjával jön
létre.

3)

A Közgyűlés elfogadja:
a) Bonyhád Városi Önkormányzat képviselő-testületének
döntését, mely szerint az általa fenntartott Perczel Mór
Közgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és
Kollégium (törzsszám: 415299100) részben önálló
intézményét, valamint a Jókai Mór Szakképző Iskola
(törzsszám: 415277100) részben önálló intézményét
2008. június 30. napjával megszünteti és a megszűnő
intézmények által ellátott közoktatási (középiskolai
oktatás,
szakiskolai
oktatás,
szakképzés,
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felnőttképzési, kollégiumi ellátás és egyéb alapító
okirat szerinti) feladatok ellátását 2008. július 1.
napjától átadja a Tolna Megyei Önkormányzatnak.
b) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének döntését, mely szerint az általa
fenntartott
Bezerédj István
Kereskedelmi és
Közgazdasági
Szakközépiskola,
Kereskedelmi
Szakiskola (törzsszám: 000022) részben önálló
intézményét, 2008. június 30. napjával megszünteti és
a megszűnő intézmény által ellátott közoktatási
(középiskolai oktatás, szakiskolai oktatás, szakképzés
és egyéb alapító okirat szerinti) feladatok ellátását
2008. július 1. napától átadja a Tolna Megyei
Önkormányzatnak.
c) Tamási Városi Önkormányzat képviselő-testületének
döntését, mely szerint az általa fenntartott Vályi Péter
Szakképző Iskola és Kollégium (törzsszám: 419813)
önállóan gazdálkodó intézményét 2008. június 30.
napjával megszünteti és a megszűnő intézmény által
ellátott közoktatási (középiskolai oktatás, szakiskolai
oktatás, szakképzés, kollégiumi ellátás és egyéb
alapító okirat szerinti) feladatok ellátását 2008. július
1. napjától átadja a Tolna Megyei Önkormányzatnak.
4)

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
70. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az
átadott feladatok a megyei önkormányzat kötelező
feladatát képezik.

5)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a megszűnő
intézmények feladatainak ellátását 2008. július 1-jétől
átveszi. A feladatok ellátásáról a Szent László Szakképző
Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)
szervezeti keretei között úgy gondoskodik, hogy az átvett
feladatokat a megszüntetett intézmények épületeiben látja
el, a megszüntetett intézmények ettől az időponttól a
Szent
László
Szakképző
Iskola
és
Kollégium
tagintézményeként működnek.

6)

A Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző
Iskolája és Kollégiuma a megszűnő, 3. pontban felsorolt
intézmények jogutódja.

7)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatási
feladatok átvételével kapcsolatos munkajogi, vagyoni, és
egyéb kérdésekről az átadó önkormányzatokkal
Megállapodást köt.
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8)

A Közgyűlés a Bonyhád Város Önkormányzatával
kötendő, a határozat 1. számú mellékletét képező
Megállapodást jóváhagyja.

9)

A Közgyűlés a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatával kötendő, a határozat 2. számú
mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja.

10) A Közgyűlés a Tamási Város Önkormányzatával kötendő,
a határozat 3. számú mellékletét képező Megállapodást
jóváhagyja.
11) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozat 1-3.
számú melléklete szerinti megállapodásokat változatlan
tartalommal aláírja.
12) A Közgyűlés az átadó önkormányzatokkal létrejövő
megállapodásokban foglalt kötelezettségeket vállalja, a
teljesítéshez
szükséges
pénzügyi
fedezetet
a
költségvetésében
biztosítja.
A
Közgyűlés
feladatellátáshoz
szükséges
ingatlanok
használati
jogának, valamint a feladatellátáshoz szükséges ingó
vagyon tulajdon, illetve használati jogának térítésmentes
biztosítását kéri és elfogadja.
13) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az átvétel napjával a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
85/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak
megfelelően a munkáltató személyében jogutódlás
következik be. A munkáltató személyében bekövetkezett
jogutódlás a közalkalmazottak jogviszonyát nem érinti, a
jogelődnél
közalkalmazotti
jogviszonyban
álló
közalkalmazottak munkajogi helyzete érintetlen marad. A
jogutódlás
időpontjában
fennálló
közalkalmazotti
jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek, továbbá
a jogelőd megszűnése miatt a már megszűnt
közalkalmazotti jogviszonyokból származó jogok és
kötelezettségek a jogelőd munkáltatóról a jogutód
munkáltatóra szállnak át.
14) Az intézmények megszüntetése, illetve a feladatátvétel a
tanulói jogviszonyokat és a kollégiumi tagsági viszonyokat
nem érinti, a Tolna Megyei Önkormányzat a tanulói
jogviszonyok folytonosságát biztosítja.
15) A Közgyűlés a Szent László Egységes Középiskola
alapító okiratát 2008. július 1-jével az alábbiak szerint
módosítja:
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a) A költségvetési szerv neve megváltozik, az intézmény
új neve:
„Tolna
Megyei
Önkormányzat
Szent
László
Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált
Szakképző Központ)
Az intézmény a rövidebb Szent László Szakképző
Iskola név használatára is jogosult.”
b) A tagintézmények köre
bővül, a meglevő
tagintézmények elnevezése megváltozik:
„Tagintézmények:
1) Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény,
7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10.
2) Vendéglátó Szakképző Tagintézmény, 7100,
Szekszárd, Hunyadi u. 7.
3)Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény,
7100, Szekszárd, Szent László u. 8-12.
4)Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény, 7150,
Bonyhád, Perczel Mór u. 51-53.
5) Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény, 7150,
Bonyhád, Széchenyi tér 18.
6)Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény, 7090,
Tamási, Deák F.u. 6-8.
7) Általános Iskolai Tagintézmény, 7100, Szekszárd
Keselyüsi út 22.”
c) A telephelyek módosulnak:
„Telephelye:
Vizitelep, 7133 Fadd-Dombori, Duna sor 16,.
„B”épület, 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 48 (1925
hrsz.-ú) .,
Kollégium: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.
Tanműhely, 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51.,
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Rákóczzi u. 31. (557/1
hrsz.ú),
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Perczel u. 133. (2026/3
hrsz.ú),
Raktár: 7150 Bonyhád Perczel u. 133. 2026/7 hrsz.ú
ingatlan
Tanműhely, 7090 Tamási, Rákóczi u. 21.,
Tanműhely, 7090 Tamási-Fornád, 0372/1 hrsz.,
Tankert, állattartó telep:
-Erdőrész Tamási 1465/1. és 1467 hrsz.,
-Szarkahegy Tamási 3318 hrsz.
Tanszálló, tankonyha, tanétterem, 7090 Tamási,
Szabadság u. 9.
Garay tankonyha, 7100 Szekszárd, Garay udvar 1.
Garay Étterem, 7100 Szekszárd, Garay tér 1-7.”
d) Az intézmény típusa módosul:
„Az intézmény típusa:
többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény
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általános iskola (5-8. évfolyam),
gimnázium
szakközépiskola
szakiskola
kollégium
felnőttoktatási intézmény
nyelvi előkészítő évfolyam
felzárkóztató oktatás
differenciált képességfejlesztés
hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képességkibontakoztató felkészítése
sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, kollégiumi
ellátása (szállásnyújtás)
- a fogyatékosság típusa:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd”
e) Az évfolyamok száma módosul:
„Évfolyamok száma:
általános iskola: 5-8. évfolyam
gimnázium:
9-12. évfolyam
szakközépiskola:9-13. évfolyam
szakiskola:
9-10. évfolyam, az 1993. évi LXXIX.
törvény szerint
szakképzés (16. év után): 1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam
1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam
szakképzés (érettségi után): 1/13.; 2/14.; 3/15.
évfolyam, az 1993. évi
LXXVI. törvény szerint, az
OKJ-ben
meghatározott
képzési idővel
f)
A
szakképzés
az
OKJ-ban
meghatározott
szakmacsoportokban az alábbiakkal egészül ki:
„művészet
közgazdaság
ügyvitel
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
környezetvédelem-vízgazdálkodás
mezőgazdaság”
g) A felvehető maximális tanulólétszám az alábbiakra
módosul:
„Felvehető maximális tanulólétszám:
Nappali tagozat:
5870 fő
Esti, levelező tagozat: 300 fő
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Kollégium:
580 fő
Ebből:
Székhely:
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
900 fő
- Szakiskola:
600 fő
Kollégium:
200 fő
Tagintézmények:
Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
450 fő
- Szakiskola:
60 fő
Esti-, levelező tagozat:
100 fő
Kollégium:
170 fő
Vendéglátó Szakképző Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
400 fő
- Szakiskola:
350 fő
Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
600 fő
- Szakiskola:
300 fő
120 fő
Esti-, levelező tagozat:
Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
250 fő
- Szakiskola:
350 fő
Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Gimnázium:
100 fő
- Szakközépiskola:
400 fő
Esti-, levelező tagozat:
80 fő
Kollégium:
80 fő
(7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.)
Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
350 fő
- Szakiskola:
700 fő
Kollégium:
- 7090 Tamási, Deák F.u. 6-8. 60 fő
- 7090 Tamási, Szabadság u. 9. 70 fő
Általános Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Általános iskola:
60 fő”
h) A feladatellátást szolgáló vagyon az alábbiakra
módosul:
„A feladatellátást szolgáló vagyon: 1937 hrsz.-ú Iskola,
kollégium, Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
4443 hrsz.-ú Iskola kollégium, Szekszárd, Kecskés
Ferenc u. 8-10.
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i)

4000/2 hrsz.-ú Iskola, kollégium, Szekszárd, Hunyadi
u. 7.
4039/12 hrsz.-ú Iskola, Szekszárd Keselyüsi u. 22.
1829/5/A/19 hrsz.-ú Garay tankonyha, Szekszárd,
Garay udvar 1.
1829/6/A/5 hrsz.-ú Garay Étterem, Szekszárd, Garay
tér 1-7.
3402 hrsz.-ú ingatlan, faddi csónaktároló Tolna
Megyei Önkormányzat által biztosított használati joga,
Szekszárd 1803 hrsz.-ú (Szent László u. 8-12.)
ingatlanon
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata által biztosított használati jog
Bonyhád 77 hrsz.-ú (Bonyhád, Széchenyi tér 18. sz.
alatti) ingatlanon, a Bonyhád 2344 hrsz.-ú ingatlanon
(Bonyhád, Perczel Mór u. 51. sz.) a Megállapodás 2.
számú mellékletében meghatározott 2095 m2
alapterűletű felépítmény kivételével, Bonyhád 1737
hrsz.ú ingatlanon ( Bonyhád, Perczel Mór u. 44.) a
Megállapodás mellékletében megjelölt felépítményen,
a Bonyhád 2026/3 hrsz.ú és a 2026/7 hrsz.-ú
(Bonyhád, Perczel Mór u. 133.), az 557/1. hrsz.-ú
(Bonyhád, Rákóczi u. 31. )ingatlanon, a Bonyhád
1925. hrsz.ú (Bonyhád, Perczel u. 48.) ingatlanon
Bonyhád Város Önkormányzata által biztosított
használati jog;
Tamási 86/1 és 86/5 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Deák
Ferenc u. 68.,) a Tamási 1265 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási,
Rákóczi u. 21.), a Tamási 862 hrsz.-ú ingatlanon
(Tamási, Szabadság u. 9.), a Tamási 0372/1 hrsz.-ú
ingatlanon (Tamási-Fornádpuszta), Erdőrész Tamási
1465/1. és 1467 hrsz.-ú és a Szarkahegy Tamási
3318
hrsz.-ú
ingatlanokon
Tamási
Város
Önkormányzata által biztosított használati jog.
Az alaptevékenység keretében végezhető feladatai az
alábbiakkal egészülnek ki:
„551337 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
551414 Üdültetés
751958 A költségvetési szervek által végzett egyéb
kiegészítő tevékenységek
803416 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
804039
Megváltozott
munkaképességűek
rehabilitációs képzése
923215 Múzeumi tevékenység
924014
Sportintézmények,
sportlétesítmények
működtetése
924036 Diáksport
926018 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység”
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j)

A költségvetési szerv által ellátható vállalkozási
tevékenység köre és mértéke 1. pontja az alábbiak
szerint módosul:
„1. A Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményben
(7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.) és a székhelyen
(Szekszárd,
Széchenyi
u.
2-14.)
akkreditált
„Felnőttképzési Központ” működik, melynek keretében
végezhető feladat:
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 Máshova nem sorolt (M.n.s.) egyéb oktatás”.
k) A költségvetési szerv által ellátható vállalkozási
tevékenység köre és mértéke 2. pontja az alábbiak
szerint módosul:
„ a Szekszárd, Garay tér 1-7. szám alatti épületben
lévő Garay Étterem üzemeltetése, ennek keretében:
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvényi étkeztetés”.
l)
Az alaító okirat vállalkozási tevékenység mértékére
vonatkozó része az alábbiakra módosul:
„ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységből
származó bevétele – a költségvetési támogatást is
magába foglaló – összbevétel egyharmada – 33%-a –
lehet.”

16) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény
egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 6. számú
melléklete szerint jóváhagyja.
17) A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskola
engedélyezett költségvetési létszámát 277,5 főről - + 275
fővel – 552,5 főre emeli, illetve 552,5 főben állapítja meg,
ebből a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma
401 fő, az egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma
141,5 fő, a vállalkozási tevékenység keretében
foglalkoztatottak száma 10 fő.
18) A Közgyűlés az átvett feladatokhoz kapcsolódó normatív
támogatás időarányos részét a Megállapodásokban
foglaltak szerint igényli, illetve veszi át.
19) A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskola 2008. évi
költségvetési előirányzatát a feladatok átvétele miatt a
normatív támogatás és az átvett pénzeszköz összegének
jóváhagyását követően módosítja. A működéshez, illetve a
finanszírozáshoz szükséges időarányos kiadási és
bevételi előirányzatokat, az önkormányzati támogatás
előirányzat összegét a határozat 5. számú mellékletében
foglaltak szerint határozza meg. Az intézmény végleges
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előirányzatát a Közgyűlés a költségvetési
módosítás keretében határozza meg.

rendelet

20) A Közgyűlés a megállapodások alapján felmerülő
esetleges egyéb kötelezettségek fedezetét az általános
tartalék terhére biztosítja. A kiadások fedezetére 10.000 E
Ft használható fel. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét,
hogy a tartalék felhasználásáról valamely vállalt
kötelezettség felmerülése esetén rendelkezzen.
21) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szent
László Egységes Középiskola igazgatójának, Gerzsei
Péternek az igazgatói beosztásra vonatkozó megbízását
2008. július 1. napjával visszavonja. A Közgyűlés
megköszöni Gerzsei Péter Úrnak az intézmény
irányításában eddig végzett munkáját.
22) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szent
László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált
Szakképző Központ) igazgatói feladatainak ellátásával
2008. július 1. napjával, 1 éves határozott időtartamra
szólóan, Vida Lajost bízza meg.
23) A Közgyűlés az intézmény megbízott igazgatójának
besorolását I. fizetési osztály 11. fizetési fokozatban,
alapilletményét 440.000 Ft-ban, magasabb vezetői
pótlékát 60.000 Ft-ban határozza meg.
24) A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alapító
okirat módosításával, valamint a feladatátvétellel
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
25) A Közgyűlés felkéri a Szent László Szakképző Iskola
igazgatóját, hogy a feladatátvétellel, valamint a következő
tanév zavartalan indításával kapcsolatos szükséges
intézkedéseket tegye meg, továbbá gondoskodjon az
intézmény Szervezetéi és Működési Szabályzatának
módosításáról.
26) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szent
László Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai
Tanácsadó Testületébe, az önkormányzat képviselőjeként
Bacs Józsefet delegálja.
27) A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az
igazgatói pályázat kiírásáról.
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Felelős: az 1-12., 15-23., 26. és 27. pontok tekintetében dr.
Puskás Imre a Közgyűlés elnöke;
a 13-14. és 25. pontok tekintetében a Szent László
Szakképző Iskola igazgatója;
a 24. pont esetében dr. Bartos Georgina, megyei
főjegyző.
Határidő: az 1-3., 7-11.,15-16., 21-23., 26. pontok esetében
2008. július 1.;
a 4-6., 13. pontok esetében 2008. július 1., illetve
folyamatos;
a 12., 14., 17., 20., 25. pontok esetében folyamatos,
illetve az SZMSZ módosítására 2008. augusztus 31.;
a 18. pont esetében 2008. 07. 30.;
a 19. pont esetében folyamatos, illetve 2008. 10. 30.;
a 24. pont esetében azonnal;
a 27. pont esetében 2009.április 30.

k.m.f.t.

dr. Puskás Imre sk.
a Közgyűlés elnöke

A kivonat hiteléül:
Weisz Éva

dr. Bartos Georgina sk.
megyei főjegyző
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1. számú melléklet

Megállapodás
közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről

Amely létrejött egyrészről Bonyhád Város Önkormányzata (székhelye: 7150
Bonyhád, Széchenyi tér 12., képviseli: Potápi Árpád polgármester), mint átadó (a
továbbiakban: Átadó),
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13., képviseli: Dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke), mint
átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Átadó az önként vállalt szakközépiskolai, szakiskolai, gimnáziumi oktatás,
felnőttképzés és kollégiumi ellátás feladatát, abban a körben, amit eddig a
Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
(székhelye:7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.) és a Jókai Mór Szakképző
Iskola (székhelye:7150 Bonyhád, Perczel Mór. u. 51.) látott el, 2008. július
1. napjával határozott, tíz (10) éves időtartamra átadja Átvevőnek.
2. Átvevő az 1. pontban meghatározott feladat ellátását átveszi. A feladat
ellátásáról 2008. július 1-jétől a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium
(Térségi Integrált Szakképző Központ) szervezeti keretei között, a Bonyhád,
Széchenyi tér 18. szám és a Bonyhád, Perczel Mór. u. 51. szám alatt
működtetett tagintézmények fenntartásával gondoskodik.
3. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a határozott idő lejártával a
feladatellátást felülvizsgálják, és amennyiben azt megfelelőnek találják, úgy
az 1. pontban meghatározott feladatok ellátására újabb megállapodást
kötnek.
4. a. )Átadó vállalja, hogy az 1. pontban írt intézményeket, mint részben önálló
költségvetési szerveket 2008. június 30. napjával, jogutódlással
megszünteti.
b.) Átadó kijelenti, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
előírt egyeztetési kötelezettségének, független szakértői vélemény és
gazdasági
kamaramegyei
önkormányzat
vélemény
kikérési
kötelezettségének eleget tett és az átadásnak ezen a téren akadálya nincs.
5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézmények
jogutódja Átvevő fenntartásában működő Szent László Szakképző Iskola és
Kollégium lesz.
6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jogutód intézmény
tagintézményei a Szent László Szakképzős Iskola és Kollégium Perczel Mór
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Szakközépiskola Tagintézménye és Szent László Szakképző Iskola
Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye neveket kapják.

és

7. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban írt intézmények által
jelenleg nyújtott valamennyi szolgáltatást a tanulói jogviszonnyal rendelkező
tanulók részére tanulmányaik befejezéséig biztosítja. Átvevő a tanulók
tanulói jogviszonyának folytonosságát biztosítja.
8. a) Átvevő a feladat ellátását az Átadó kizárólagos tulajdonát képező,
Bonyhád, Bonyhád, Széchenyi tér 18. szám alatti (77. hrsz.-ú) és a
Bonyhád, Perczel Mór. u. 51. szám alatti (2344. hrsz.-ú), Bonyhád, Rákóczi
u. 31. szám alatti (557/1. hrsz.), a Bonyhád, Perczel u. 133. szám altti
(2026/3. hrsz. - tanműhely, 2026/7. hrsz. - raktár), a Bonyhád, Perczel u. 48.
(1925. hrsz.), a Bonyhád 1737 hrsz.ú ingatlanon ( Bonyhád, Perczel Mór u.
44.) a Megállapodás mellékletében megjelölt felépítmény ingatlanokon tudja
ellátni, ezért kéri a feladatellátását szolgáló ingatlanvagyon ingyenes
használati jogának biztosítását a 2344. hrsz.-ra vonatkozóan a 2. számú
mellékletben vastag vonallal körberajzolt, 2095 m2 alapterületű felépítmény
kivételével. Felsorolt ingatlanok tulajdonjoga továbbra is Átadót illeti
b) Átvevő kijelenti, hogy az a) pontban felsorolt ingatlanok közül az 1925
hrsz.- ú ingatlant a Dél-dunántúli Munkaügyi Központ javára, 1.775.105-, Ft
és járulékai erejéig, 32946/2000. számon bejegyzett jelzálogjog, és az ezt
biztosító 32946/2008. számon bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom
terheli. A 77. hrsz.-ú ingatlant 13/1974 számon bejegyzett, a Tolna Megyei
Földhivatalt illető földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog terheli,
ezen túlmenően az ingatlanok per-, teher-, és igénymentesek.
c) Az a) pontban felsorolt hrsz.-ú ingatlanok hiteles tulajdoni lap másolatai a
megállapodás 1. számú mellékletét képezik.
d.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a Széchenyi tér 18. szám alatti
ingatlan rekonstrukciója a feladatellátás időtartama alatt az átvevő feladata.
Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a felújítási, beruházási
feladatok elvégzésében a külső források bevonására mindent megtesznek és
ebben egymást kölcsönösen támogatják.
e.) Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlanok rendeltetésszerű
használatához szükséges, a fentieken túli beruházásokat (szükségesség,
ütemezés, elvégzés módja) minden évben a költségvetés összeállításáig
egyeztetik egymással.
9. a) Átadó a feladatellátást szolgáló – a 8. a) pontban megjelölt – ingatlanok
használati jogát Átvevőnek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. §
(9) bekezdésében foglaltak alapján az átvétel időpontjától az átvett feladatok
ellátásának időtartamára térítésmentesen köteles biztosítani: a használati
jog biztosítása törvényen alapul, ÁFA fizetési kötelezettség az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 262. § (4) bekezdésében
foglaltak értelmében nem terheli.
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b) Átvevő a használatába került ingatlanokat a Ptk. használat jogára
vonatkozó előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azokban a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben előírt és az Átadótól átvett
feladatokat látja el.
c) Átvevő vállalja és kéri a Bonyhádi Körzeti Földhivatalt, Átadó pedig
ezúton hozzájárul, hogy Átvevő javára az ingatlan-nyilvántartásba a
használati jog a 8. a) pontban felsorolt ingatlanok tekintetében bejegyzésre
kerüljön.
10. Átadó külön megállapodásban foglaltak szerint biztosítja Átvevőnek, hogy az
átvett intézmények tekintetében a testnevelés oktatáshoz, és egyéb, az
intézményekhez kötődő sporttevékenységhez szükséges mértékben a
tulajdonában álló városi sportcsarnokot használja.
11. Átadó lehetőség szerint biztosítja az Átvevő által szervezett, az átvett
intézményekhez köthető rendezvényekhez szükséges helyszínt. Átvevő
vállalja, hogy helyigényéről a rendezvény kezdete előtt legalább 15 nappal
értesíti Átadót.
12. Átadó a közoktatási (középiskolai, szakiskolai, szakképzési, diákotthoni)
feladatellátást szolgáló ingó vagyont 2008. július 1. napjával
térítésmentesen Átvevő tulajdonába adja azzal a kikötéssel, hogy a
feladatellátás visszavétele esetén az Átvevő vagy jogutódja, az akkor
meglévő ingó vagyont – az 1. pontban írt intézmények rendeltetésszerű
működéséhez szükséges mértékben – térítésmentesen Átadó tulajdonába
visszaadja. A tulajdonjog térítésmentes átadását az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 11. § (1) bekezdése, valamint 87. § a)
pontjára tekintettel ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli, mert az érintett
termékekhez, azok alkotórészeinek szerzéséhez általános forgalmi adó
levonási jog nem kapcsolódott.
13. Átadó Átvevőnek azokra az eszközökre (gépek, berendezések,
felszerelések stb.) amelyek szerzéséhez, vagy azok alkotórészei
szerzéséhez kapcsolódóan magát, illetve a feladatot ellátó intézményét
egészben vagy részben adólevonási jog illette meg, az ingyenes használati
jogot biztosít. Az ingyenes használatba adást az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. tv. 262. § (4) bekezdése értelmében ÁFA fizetési
kötelezettség nem terheli. Amennyiben ÁFA fizetési kötelezettség az ebbe a
körbe tartozó eszközök ingyenes használatba adása miatt felmerül, Átvevő
vállalja, hogy az Átadót terhelő ÁFÁ-t Átadónak megfizeti. Az ebbe a körbe
tartozó eszközöket az átadás-átvételi leltár elkülönítetten tartalmazza.
14. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézményekben
az átvétel időpontja szerinti fordulónappal – 2008. június 30-i állapotot
tükröző – teljes körű leltározást kell lefolytatni. A leltárt 2008. augusztus 31ig kell elkészíteni. A vagyon átadására 2008. június 30-ai fordulónappal
elkészített átadás-átvételi leltár alapján kerül sor, az átadás-átvétel teljes
vagyonleltára – az 1. pontban írt intézmények szerinti bontásban – a
megállapodás 3. és 4. számú melléklete.
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15. A megszűnő intézmények megszűnés napján meglévő pénzkészlete a
szakképzés-fejlesztési támogatás és a megszűnő intézmény által
pályázatokon nyert támogatások összegének kivételével Átadót illeti meg.
16. Átadó a 2008. június 30-i fordulónapi leltár szerinti raktári készleteit – így: az
élelmiszereket, gyógyszereket, textíliákat, tisztítószereket, vegyi árukat,
szakmai anyagokat, egyéb anyagokat stb. – Átvevő tulajdonába adja. Az
átadást AFA fizetési kötelezettség nem terheli. Ellenkező esetben Átvevő
vállalja, hogy az Átadót terhelő ÁFÁ-t Átadónak megfizeti.
17. a) A megszűnő intézmények megszűnés napján fennálló – leltárral
alátámasztott - követelései és kötelezettségei a jogutód intézményt illetik,
illetve terhelik. Átadó vállalja, hogy a kötelezettségek rendezését biztosítja, a
lejárt fizetési határidejű szállítói tartozásokat 2008. június 30-ig rendezi,
azokat Átvevőnek nem adja át.
b) Amennyiben a 12. pontban meghatározott ingó vagyon 2008. július 1-je
utáni gyarapodása olyan pályázat megvalósulásából ered, amelyhez az
önrészt Átadó vagy a jogelőd intézmények biztosították, az önrész összegét
a pályázat eredményessé nyilvánításától számított egy éven belül Átvevő
Átadónak megtéríti.
18. a) Az átvétel napjával a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény (a továbbiakban: Mt.) 85/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak
megfelelően a munkáltató személyében jogutódlás következik be. A
munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás a közalkalmazottak
jogviszonyát nem érinti, a jogelődnél közalkalmazotti jogviszonyban álló
közalkalmazottak munkajogi helyzete érintetlen marad.
b) A jogutódlás időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból
származó jogok és kötelezettségek, továbbá a jogelőd megszűnése miatt a
már megszűnt közalkalmazotti jogviszonyokból származó jogok és
kötelezettségek a jogelőd munkáltatóról a jogutód munkáltatóra szállnak át.
c) A jogelőd munkáltató a jogutódlást megelőzően köteles tájékoztatni a
jogutód munkáltatót a b) pontban meghatározott jogokról és
kötelezettségekről. Átadó vállalja, hogy a tájékoztatási kötelezettség
teljesítéséről gondoskodik.
d) A jogelőd munkáltató – az Mt. 85/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
– a közalkalmazottal szemben, a jogutódlás időpontját megelőzően
keletkezett kötelezettségekért – az igénynek a jogutódlás időpontját követő
egy éven belüli érvényesítése esetén – a jogutód munkáltatóval
egyetemlegesen felelős.
e) A jogelőd és a jogutód munkáltató legkésőbb 2008. június 16-ig köteles
tájékoztatni a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet,
szakszervezet hiányában a közalkalmazotti tanácsot, közalkalmazotti tanács
hiányában a nem szervezett közalkalmazottak képviselőiből létrehozott
bizottságot a jogutódlás időpontjáról, okáról, a munkáltatókat érintő jogi,
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gazdasági és szociális következményekről, továbbá köteles konzultációt
kezdeményezni a munkavállalókat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről.
A konzultációt az Mt. 85/B. § (2)-(3) bekezdésében foglalt tartalommal kell
lefolytatni.
f) A szerződő felek az Mt. 85/A. valamint 85/B. §-ában foglaltakból eredő
kötelezettségeket tudomásul veszik, biztosítják a munkáltatókat terhelő
kötelezettségek teljesítését.
19. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy a megszűnő intézményekben a
magasabb vezetői és vezetői megbízások a megszűnés napján
megszűnnek. Új magasabb vezetői megbízást a fenntartó ad, vezetői
megbízások kiadására pedig a feladatot az átvételt követően ellátó, jogutód
intézmény igazgatója jogosult.
20. a) A szerződő felek rögzítik, hogy az átadásra kerülő feladatokhoz
kapcsolódó, 2008. évre járó normatív állami támogatást, kötött
felhasználású normatív állami támogatást Átadó igényelte. Átadó vállalja,
hogy a 2008. évre igényelt normatív és kötött felhasználású normatív
támogatás, valamint a 2006. évi CXXVII. törvény és a 2007. évi CLXIX.
törvény 4. számú melléklete II. c) pontja alapján számított 20000 Ft/fő
személyi jövedelemadónak megfelelő –összeg 2008. július 1-jétől 2008.
december 31. napjáig terjedő időszakra – jogszabályi előírások szerint
megállapított - részét Átvevőnek átadja. A támogatás havi részletének
Átvevő részére történő átutalásáról Átadó az állami támogatás jóváírását
követően, legkésőbb minden hónap utolsó napjáig gondoskodik.
b) A normatív és kötött felhasználású normatív állami támogatás 2008.
január j-jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó elszámolásáról
Átadó gondoskodik, amelyhez Átvevő a 2008/2009-es tanév közoktatási
statisztikai adatai alapján, a tanügyi okmányok és a pénzügyi
nyilvántartások alapján adatot szolgáltat.
c) A 2008. évi normatíva elszámolás esetleges különbözete ( a központi
költségvetésből még járó vagy oda visszafizetendő összeg) külön
megállapodás tárgyát képezi, a 2008. évi beszámolónak a MÁK-hoz történő
leadását követő 30 napon belül.
d) Átvevő vállalja, hogy a 2008/2009-es tanév beiskolázási adatai
ismeretében Átadó írásban tett kérésére – lemond a tanévet érintő normatív
támogatás meghatározott részéről.
21. Az átadásra kerülő normatív támogatásról és személyi jövedelemadó
összegéről készített kimutatás a Megállapodás 6. számú mellékletét képezi.
22. Átadó vállalja, hogy a központosított állami támogatásként biztosított 2008.
évi illetményemelés fedezetét – a MÁK eltérő intézkedése kivételével –
havonta, az állami támogatás jóváírását követően haladéktalanul átutalja
Átvevő Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél vezetett
11746005-15414007 számú számlájára.
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23. Átadó vállalja, hogy a megszűnő intézmény számára igényelt és biztosított
központosított állami támogatást annak jóváírását követően, havonta átutalja
Átvevő 22. pontban megjelölt számlájára.
24. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Átadót terhelő 2008. év lezárását
követően esedékes elszámolási kötelezettség teljesítéséhez a szükséges
adatszolgáltatást biztosítja.
25. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézmények az
átadás napjával, 2008. június 30-i állapotnak megfelelően, illetve
fordulónappal, az átadást követő 60 napon belül, az éves beszámolóval
azonos tartalmú, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott
beszámolót,
valamint
vagyonátadási
jelentést
készítenek,
a
Pénzügyminiszter 2007. évi beszámoló elkészítésére vonatkozó
Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően.
26. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a megszűnés fordulónapjára
készített költségvetési beszámoló az alapja a megszüntetett államháztartási
szervezet vagyonával történő elszámoltatásnak (a vagyonátadásoknak),
ennek alapján kell elkészíteni a vagyonátadási jelentést, melynek adatai
alapján kerül a megszüntetett államháztartási szervezet teljes vagyona
kivezetésre az államháztartási információs rendszerből és ezzel egyidejűleg
átvezetésre a jogutód szervezet vagyona közé. A beszámoló, a leltár, a
főkönyvi kivonat és a FEUVE rendszer működéséről szóló beszámoló
elkészítésért a megszűnő intézmények igazgatói és a gazdálkodást végző
szervezet vezetője a felelős. A megszűnés fordulónapjára készített
beszámolót és a vagyonátadási jelentést (csatolva a vagyonátadás-átvételi
jegyzőkönyv aláírt példányát) - az átszervezést elrendelő felügyeleti szerv
egyetértő záradékával ellátva - a jogutód költségvetési szervnek és az
illetékes felügyeleti szervnek kell megőriznie.
27. Átadó gondoskodik a 2008. július 3-án esedékes nettó illetmények
kiutalásáról, az illetményeket terhelő járulékok elszámolásáról.
28. Átadó és Átvevő a 2008. július hónapra áthúzódó kiadások (pl. bruttó bér és
járulékai) elszámolásáról 2008. szeptember 30-ig gondoskodik. Az
elszámoláshoz szükséges adatokat Átadó szolgáltatja.
29. Átadó vállalja, hogy a központi bérintézkedésre havonta kiutalt állami
támogatást minden hónap utolsó munkanapjáig Átvevőnek átutalja.
30. Átadó kijelenti, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
előírt egyeztetési kötelezettségének eleget tett és az átadásnak akadálya
nincs.
31. Átvevő vállalja, hogy az átvett feladatok jövőbeni ellátásában tervezett
jelentősebb módosításokat (mint a bonyhádi tagintézmények átszervezése,
megszüntetése) az Átadó egyetértésével gyakorolja.
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32. Felek megállapodnak abban, hogy az intézmény fenntartásával kapcsolatos
bármely kérdést, amellyel kapcsolatban probléma merül fel, egyeztetéssel
rendeznek.
33. A
megállapodásban
nem
részletezett
kérdésekben
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a közoktatásról szóló1993. évi
LXXIX. tv., valamint a Ptk. rendelkezési az irányadóak.
34. Jelen megállapodás mellékletei:
1.) A 8. a) pontban felsorolt ingatlanok hiteles tulajdoni lapjainak másolata
2.) Helyszínrajz a volt kollégium leválasztásáról
3.) A Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
átadás-átvételi teljes vagyonleltára (a használatba adást követően)
4.) A Jókai Mór Szakképző Iskola átadás-átvételi teljes vagyonleltára (a
használatba adást követően)
5.) Átadó képviselő-testületének és Átvevő közgyűlésének határozata
6.) Kimutatás az átadásra kerülő támogatásról
7.) Alkalmazotti névsor
Szerződő felek a megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlése ……/2008. (VI.6.) Kgy. határozatának, illetve Bonyhád Város
Önkormányzati Képviselő-testülete
…/2008. (V. 29.) számú határozatának
felhatalmazása alapján írják alá.
Szekszárd, 2008. június ….
ph.
…………………………..
Átadó
Bonyhád Város Önkormányzata
Képviseli: Potápi Árpád
polgármester

ph.
…………………………..
Átvevő
Tolna Megyei Önkormányzat
Képviseli: dr. Puskás Imre
a megyei közgyűlés elnöke

1. számú záradék
Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……/2008. (VI.6.)
Kgy. határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2008. június …
Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
2. számú záradék
Jelen megállapodást Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete /2008. (V.
29.) számú határozatával jóváhagyta.
Bonyhád, 2008. június ….
Kovács Péter
c. főjegyző
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2. számú melléklet

Megállapodás
közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről
Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
(székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., képviseli: Horváth István
polgármester), mint átadó (a továbbiakban: Átadó),
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13., képviseli: Dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke), mint
átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Átadó az önként vállalt szakközépiskolai, szakiskolai oktatás feladatát abban a
körben, amit eddig a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági
Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent
László u. 8-12.) látott el, 2008. július 1. napjával határozott, tíz (10) éves
időtartamra átadja Átvevőnek.
2. Átvevő az 1. pontban meghatározott feladat ellátását átveszi. A feladat
ellátásáról 2008. július 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László
Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképző Központ)
szervezeti keretei között, a Szekszárd, Szent László u. 8-12. szám alatt
működtetett tagintézmény fenntartásával gondoskodik.
3. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a határozott idő lejártával a
feladatellátást felülvizsgálják, és amennyiben azt megfelelőnek találják, úgy az
1. pontban meghatározott feladatok ellátására újabb megállapodást kötnek.
4. Átadó vállalja, hogy az 1. pontban írt intézményt, mint részben önálló
költségvetési szervet 2008. június 30. napjával, jogutódlással megszünteti.
5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézmény jogutódja
Átvevő fenntartásában működő Szent László Szakképző Iskola és Kollégium
lesz.
6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jogutód intézmény
tagintézménye a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskola
Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézménye (a továbbiakban:
tagintézmény) nevet kapja, amely név megtartására Átvevő kötelezettséget
vállal.
7. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban írt intézmény által
jelenleg nyújtott valamennyi szolgáltatást a tanulói jogviszonnyal rendelkező
tanulók részére tanulmányaik befejezéséig biztosítja. Átvevő a tanulók tanulói
jogviszonyának folytonosságát biztosítja.
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8. a) Átvevő a feladat ellátását az Átadó kizárólagos tulajdonát képező,
Szekszárd, Szent László u. 8-12. sz alatti, 1803 hrsz.-ú ingatlanon tudja ellátni.
Átadó a 292/2007. (XII. 13.) szekszárdi öh. alapján az átadott intézmény
feladatai ellátását szolgáló ingatlan vagyonra ingyenes használati jogot biztosít
azzal, hogy az ingatlanban kizárólag középfokú kereskedelmi és közgazdasági
szakképzés folytatható.
Az ingatlan tulajdonjoga továbbra is Átadót illeti.
b) Átvevő kijelenti, hogy a 1803 hrsz.-ú ingatlant a mellékelt tulajdoni lap szerint
a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltsége
javára jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom terheli, ezen
túlmenően az ingatlan per-, teher-, és igénymentes.
c) Az a) pontban megjelölt 1803 hrsz.-ú ingatlan hiteles tulajdoni lap másolata a
megállapodás 1. számú mellékletét képezi.
9. a) Átadó a feladatellátást szolgáló – a 8. a) pontban megjelölt – ingatlan
használati jogát Átvevőnek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (9)
bekezdésében foglaltak alapján az átvétel időpontjától az átvett feladatok
ellátásának időtartamára térítésmentesen köteles biztosítani: a használati jog
biztosítása törvényen alapul, ÁFA fizetési kötelezettség az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 262. § (4) bekezdésében foglaltak
értelmében nem terheli.
b) Átvevő a használatába került ingatlant a Ptk. használat jogára vonatkozó
előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azokban a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben előírt és az Átadótól átvett feladatokat látja el.
c) Átvevő vállalja és kéri a Szekszárdi Körzeti Földhivatalt, Átadó pedig ezúton
hozzájárul, hogy Átvevő javára az ingatlan-nyilvántartásba a használati jog a 8.
a) pontban megnevezett ingatlan tekintetében bejegyzésre kerüljön.
10. Átadó a közoktatási (középiskolai, szakiskolai, szakképzési, diákotthoni)
feladatellátást szolgáló ingó vagyont 2008. július 1. napjával térítésmentesen
Átvevő tulajdonába adja azzal a kikötéssel, hogy
- az átadott ingóságokat kizárólag a Szekszárd, Szent László u. 8-12. szám
alatti épületben a kereskedelmi szakképző tagintézményben történő oktatásra
használják,
- a feladatellátás visszavétele esetén az Átvevő vagy jogutódja, a meglévő ingó
vagyont, – az 1. pontban írt intézmény rendeltetésszerű működéséhez
szükséges mértékben – amely magába foglalja az átadott ingó vagyonból még
meglévő és a már meg nem lévő helyébe lépő ingóságokat is, térítésmentesen
Átadó tulajdonába visszaadja.
A tulajdonjog térítésmentes átadását az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. tv. 11. § (1) bekezdése, valamint 87. § a) pontjára tekintettel ÁFA
fizetési kötelezettség nem terheli, mert az érintett termékekhez, azok
alkotórészeinek szerzéséhez általános forgalmi adó levonási jog nem
kapcsolódott.
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11. Átadó Átvevőnek azokra az eszközökre (gépek, berendezések, felszerelések
stb.) amelyek szerzéséhez, vagy azok alkotórészei szerzéséhez kapcsolódóan
magát, illetve a feladatot ellátó intézményét egészben vagy részben
adólevonási jog illette meg, ingyenes használat jogot biztosít. Az ingyenes
használatba adást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 262.
§ (4) bekezdése értelmében ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.
Amennyiben ÁFA fizetési kötelezettség az ebbe a körbe tartozó eszközök
ingyenes használatba adása miatt felmerül, Átvevő vállalja, hogy az Átadót
terhelő ÁFÁ-t Átadónak megfizeti. Az ebbe a körbe tartozó eszközöket az
átadás-átvételi leltár elkülönítetten tartalmazza.
12. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézményben az
átvétel időpontja szerinti fordulónappal – 2008. június 30-i állapotot tükröző –
teljes körű leltározást kell lefolytatni. A leltárt 2008. augusztus 31-ig kell
elkészíteni. A vagyon átadására 2008. június 30-ai fordulónappal elkészített
átadás-átvételi leltár alapján kerül sor, az átadás-átvétel teljes vagyonleltára a
megállapodás 2. számú melléklete. A leltárral egyidejűleg az átadáskor a
használatba adott ingatlanról műszaki állapotfelmérés készül, amely a
megállapodás 3. számú mellékletét képezi.
13. A megszűnő intézmény megszűnés napján meglévő pénzkészlete a
szakképzés-fejlesztési támogatás és a megszűnő intézmény által pályázatokon
nyert támogatások összegének kivételével Átadót illeti meg.
14. Átadó a 2008. június 30-i fordulónapi leltár szerinti raktári készleteit – így: az
élelmiszereket, gyógyszereket, textíliákat, tisztítószereket, vegyi árukat,
szakmai anyagokat, egyéb anyagokat stb. – Átvevő tulajdonába adja. Az
átadást AFA fizetési kötelezettség nem terheli. Ellenkező esetben Átvevő
vállalja, hogy az Átadót terhelő ÁFÁ-t Átadónak megfizeti.
15. a) A megszűnő intézmény megszűnés napján fennálló – leltárral alátámasztott követelései és kötelezettségei a jogutód intézményt illetik, illetve terhelik. Átadó
vállalja, hogy a kötelezettségek rendezését biztosítja, a lejárt fizetési határidejű
szállítói tartozásokat 2008. június 30-ig rendezi, azokat Átvevőnek nem adja át.
b) Amennyiben a 10. pontban meghatározott ingó vagyon 2008. július 1-je utáni
gyarapodása olyan pályázat megvalósulásából ered, amelyhez az önrészt
Átadó vagy a jogelőd intézmény biztosította, az önrész összegét a pályázat
eredményessé nyilvánításától számított egy éven belül Átvevő Átadónak
megtéríti.
16. a) Az átvétel napjával a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: Mt.) 85/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak
megfelelően a munkáltató személyében jogutódlás következik be. A munkáltató
személyében bekövetkezett jogutódlás a közalkalmazottak jogviszonyát nem
érinti, a jogelődnél közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak
munkajogi helyzete érintetlen marad.
b) A jogutódlás időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó
jogok és kötelezettségek, továbbá a jogelőd megszűnése miatt a már megszűnt
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közalkalmazotti jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a jogelőd
munkáltatóról a jogutód munkáltatóra szállnak át.
c) A jogelőd munkáltató a jogutódlást megelőzően köteles tájékoztatni a jogutód
munkáltatót a b) pontban meghatározott jogokról és kötelezettségekről. Átadó
vállalja, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről gondoskodik.
d) A jogelőd munkáltató – az Mt. 85/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a
közalkalmazottal szemben, a jogutódlás időpontját megelőzően keletkezett
kötelezettségekért – az igénynek a jogutódlás időpontját követő egy éven belüli
érvényesítése esetén – a jogutód munkáltatóval egyetemlegesen felelős.
e) A jogelőd és a jogutód munkáltató – legkésőbb 2008. június 16-ig köteles
tájékoztatni a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet,
szakszervezet hiányában a közalkalmazotti tanácsot, közalkalmazotti tanács
hiányában a nem szervezett közalkalmazottak képviselőiből létrehozott
bizottságot a jogutódlás időpontjáról, okáról, a munkáltatókat érintő jogi,
gazdasági és szociális következményekről, továbbá köteles konzultációt
kezdeményezni a munkavállalókat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről. A
konzultációt az Mt. 85/B. § (2)-(3) bekezdésében foglalt tartalommal kell
lefolytatni.
f) A szerződő felek az Mt. 85/A. valamint 85/B. §-ában foglaltakból eredő
kötelezettségeket tudomásul veszik, biztosítják a munkáltatókat terhelő
kötelezettségek teljesítését.
17. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy a megszűnő intézményben a
magasabb vezetői és vezetői megbízások a megszűnés napján megszűnnek.
Új magasabb vezetői megbízást a fenntartó ad, vezetői megbízások kiadására
pedig a feladatot az átvételt követően ellátó, jogutód intézmény igazgatója
jogosult.
18. a) Felek megállapodnak abban, hogy Átadó a 2008. évre igényelt normatív
állami hozzájárulásra 2008. június 30. napig jogosult, 2008. július 1. napjától
2008. december 31. napjáig járó normatív állami támogatásról, normatív kötött
felhasználású állami támogatásról - 2008. július hónapban – lemond.
b) Átvevő az átvett feladathoz kapcsolódó normatív támogatásra 2008. július 1jétől
jogosult,
azt
2008.
júliusában
Átadó
adatszolgáltatása
figyelembevételével, azzal egyezően igényeli a központi költségvetéstől.
c) Átvevő azokról a normatív támogatásokról, amelyekre az átvételt követően
nem jogosult – elkülönítetten – lemond.
d) Az év végi elszámolásról Átadó a 2008. január 1-jétől 2008. június 30-ig
terjedő időtartamra, átvevő pedig a 2008. július 1-jétől 2008. december 31.ig
terjedő időtartamra gondoskodik.
19. Átadó vállalja, hogy a megszűnő intézmény 2008. június 30-ig elkészíti a
2007/2008. tanév közoktatási statisztikai adatai, a tanügyi okmányok és a
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pénzügyi nyilvántartások alapján a 2007/2008. tanév és az I. félév
vonatkozásában a normatív támogatás, normatív kötött felhasználású
támogatás, valamint a központosított állami támogatás elszámolásait, a
mutatószámok, illetve a pénzügyi felhasználások tekintetében. Az elszámolás 1
példányát, illetve az azt alátámasztó bizonylatok másolatát 1 példányban
Átvevőnek átadja.
20. Átadó vállalja, hogy a központosított állami támogatásként biztosított 2008. évi
illetményemelés fedezetét – a MÁK eltérő intézkedése kivételével – havonta, az
állami támogatás jóváírását követően haladéktalanul átutalja Átvevő Országos
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél vezetett 11746005-15414007
számú számlájára.
21. Átadó vállalja, hogy a megszűnő intézmény számára igényelt és biztosított
központosított állami támogatást annak jóváírását követően, havonta átutalja
Átvevő 20. pontban megjelölt számlájára.
22. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Átadót terhelő 2008. év lezárását
követően esedékes elszámolási kötelezettség teljesítéséhez a szükséges
adatszolgáltatást biztosítja.
23. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő, részben önállóan
gazdálkodó intézmény az átadás napjával, 2008. június 30-i állapotnak
megfelelően, illetve fordulónappal, az átadást követő 60 napon belül, az éves
beszámolóval azonos tartalmú, leltárral és záró főkönyvi kivonattal
alátámasztott beszámolót, valamint vagyonátadási jelentést készít, a
Pénzügyminiszter
2007.
évi
beszámoló
elkészítésére
vonatkozó
Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően.
24. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a megszűnés fordulónapjára készített
költségvetési beszámoló az alapja a megszüntetett államháztartási szervezet
vagyonával történő elszámoltatásnak (a vagyonátadásoknak), ennek alapján
kell elkészíteni a vagyonátadási jelentést, melynek adatai alapján kerül a
megszüntetett államháztartási szervezet teljes vagyona kivezetésre az
államháztartási információs rendszerből és ezzel egyidejűleg átvezetésre a
jogutód szervezet vagyona közé. A beszámoló, a leltár, a főkönyvi kivonat és a
FEUVE rendszer működéséről szóló beszámoló elkészítésért a megszűnő
intézmény igazgatója és a gazdálkodást végző szervezet vezetője a felelős. A
megszűnés fordulónapjára készített beszámolót és a vagyonátadási jelentést
(csatolva a vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyv aláírt példányát) - az
átszervezést elrendelő felügyeleti szerv egyetértő záradékával ellátva - a
jogutód költségvetési szervnek és az illetékes felügyeleti szervnek kell
megőriznie.
25. Átadó gondoskodik a 2008. július 3-án esedékes nettó illetmények kiutalásáról,
az illetményeket terhelő járulékok elszámolásáról.
26. Átadó és Átvevő a 2008. július hónapra áthúzódó kiadások (pl. bruttó bér és
járulékai elszámolásáról) 2008. szeptember 30-ig gondoskodik. Az
elszámoláshoz szükséges adatokat Átadó szolgáltatja.
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27. Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott feladat ellátásának zavartalan
biztosítása érdekében a normatív állami hozzájárulás 2008. július 1-jétől 2008.
augusztus 31-ig terjedő időszakra szóló időarányos részének havi esedékes
összegét, a jóváírástól számított 8 napon belül, de legkésőbb minden hónap
utolsó napjáig, (ha az nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon)
Átvevőnek átutalja. Átvevő – a részére járó normatív támogatás jóváhagyását
követően – Átadó által folyósított támogatást visszautalja. Átadó vállalja, hogy a
központi bérintézkedésre havonta kiutalt állami támogatást minden hónap
utolsó munkanapjáig Átvevőnek átutalja.
28. Átadó kijelenti, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben előírt
egyeztetési kötelezettségének eleget tett és az átadásnak akadálya nincs.
29. Átvevő vállalja, hogy amennyiben a létrehozandó Térségi Integrált Szakképző
Központot a Tolna Megyei Önkormányzat meg kívánja szüntetni, vagy a
középfokú kereskedelmi szakoktatást, mint szakképzést nem kívánja folytatni
ezen összevont intézmény keretein belül, úgy az intézmény fenntartói jogot
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére átadja a következő
oktatási év megkezdését megelőző 30. napig.
30. Átvevő vállalja, hogy az átvett feladatok jövőbeni ellátásában tervezett
jelentősebb módosításokat (így különösen a tagintézmény átszervezése,
megszüntetése) az Átadó előzetes egyetértésével gyakorolja.
31. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az intézmény fenntartásával
kapcsolatos bármely kérdést, amellyel kapcsolatban probléma merül fel,
egyeztetéssel rendeznek.
32. A megállapodásban nem részletezett kérdésekben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv., a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. tv., valamint a
Ptk. rendelkezési az irányadóak.
33. Jelen megállapodás mellékletei:
1.) A 8. a) pontban megnevezett ingatlan hiteles tulajdoni lapjának másolata
2.) A Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola,
Kereskedelmi Iskola átadás-átvételi teljes vagyonleltára és az ingatlanról
készített műszaki állapotfelmérés (a használatba adást követően)
3.) Átadó és Átvevő önkormányzati határozatai
Szerződő felek a megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlése ……/2008. (VI.6.) Kgy. határozatának, illetve Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlése
…/2008. (……..) számú határozatának
felhatalmazása alapján írják alá.
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Szekszárd, 2008. június ….

ph.

…………………………..
Átadó
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviseli: Horváth István
polgármester

ph.

…………………………..
Átvevő
Tolna Megyei Önkormányzat
Képviseli: dr. Puskás Imre
a megyei közgyűlés elnöke

1. számú záradék
Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……/2008. (VI.6.)
Kgy. határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2008. június …
Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
2. számú záradék
Jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
..…/2008. (…….) számú határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2008. június ….
Dr. Kilián Orsolya
jegyző
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3. számú melléklet

Megállapodás
közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről

Amely létrejött egyrészről Tamási Város Önkormányzata (székhelye: 7090 Tamási,
Szabadság u. 46-48., képviseli: Ribányi József polgármester), mint átadó (a
továbbiakban: Átadó),
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13., képviseli: Dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke), mint
átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Átadó az önként vállalt szakközépiskolai, szakiskolai oktatás, felnőttképzés és
kollégiumi ellátás feladatát, abban a körben, amit eddig a Vályi Péter
Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.) látott
el, 2008. július 1. napjával határozott, tíz (10) éves időtartamra átadja
Átvevőnek.
2. Átvevő az 1. pontban meghatározott feladat ellátását átveszi. A feladat
ellátásáról 2008. július 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László
Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképző Központ)
szervezeti keretei között, a Tamási, Deák Ferenc u. 6-8. szám alatt működtetett
tagintézmény fenntartásával gondoskodik.
3. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a határozott idő lejártával a
feladatellátást felülvizsgálják, és amennyiben azt megfelelőnek találják, úgy az
1. pontban meghatározott feladatok ellátására újabb megállapodást kötnek.
4. Átadó vállalja, hogy az 1. pontban írt intézményt, mint önálló költségvetési
szervet 2008. június 30. napjával, jogutódlással megszünteti.
5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézmény jogutódja
az Átvevő fenntartásában működő Szent László Szakképző Iskola és
Kollégium.
6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jogutód intézmény
tagintézménye a Szent László Szakképző Iskola Vályi Péter Szakképző Iskolai
Tagintézménye nevet kapja.
7. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban írt intézmény által
jelenleg nyújtott valamennyi szolgáltatást a tanulói jogviszonnyal rendelkező
tanulók részére tanulmányaik befejezéséig biztosítja. Átvevő a tanulók tanulói
jogviszonyának folytonosságát biztosítja.
8. a) Átvevő a feladat ellátását az Átadó kizárólagos tulajdonát képező, Tamási,
Deák Ferenc u. 6-8.szám alatti (86/1. és 86/5. hrsz.-ú), Rákóczi u. 21. sz. alatti
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(1265. hrsz.-ú), Szabadság u. 9. szám alatti (862. hrsz.-ú), TamásiFornádpuszta 0372/1. hrsz.-ú, Erdőrész 1465/1. és 1467. hrsz.-ú, valamint a
Szarkahegy 3318. hrsz.-ú ingatlanokon tudja ellátni, ezért kéri a feladatellátását
szolgáló ingatlanvagyon ingyenes használati jogának biztosítását. Felsorolt
ingatlanok tulajdonjoga továbbra is Átadót illeti.
b) Átvevő kijelenti, hogy az a) pontban felsorolt ingatlanok közül a 86/5., 862.,
1465/1., 1467. és 3318. hrsz.-ú ingatlanok per-, teher-, és igénymentesek.
A 86/1 hrsz.-ú ingatlant a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest,
Kriszitina krt. 55.) javára bejegyzett vezetékjog és a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (székhely: 8000 Székesfehérvár,
Balatoni u. 6.) javára bejegyzett vezetékjog terheli, ezen túlmenően az ingatlan
per-, teher-, és igénymentes.
Az 1265. hrsz.-ú ingatlant a Tolna Megyei Munkaügyi Központ (székhely: 7100
Szekszárd, Szent István tér 11-13.) javára jelzálogjog biztosítására 2010. július
31. napjáig bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, és az Oktatási
Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (székhely: 1055 Budapest, Bihari János
u. 5.) javára jelzálogjog biztosítására 2015. március 31. napjáig bejegyzett
elidegenítési és terhelési tilalom terheli, ezen túlmenően az ingatlan per-, teher, és igénymentes.
c) Az a) pontban felsorolt hrsz.-ú ingatlanok hiteles tulajdoni lap másolatai a
megállapodás 1. számú mellékletét képezik.
9. Átadó a feladatellátást szolgáló – a 8. a) pontban megjelölt – ingatlanok
használati jogát Átvevőnek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (9)
bekezdésében foglaltak alapján az átvétel időpontjától az átvett feladatok
ellátásának időtartamára térítésmentesen köteles biztosítani: a használati jog
biztosítása törvényen alapul, ÁFA fizetési kötelezettség az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 262. § (4) bekezdésében foglaltak
értelmében nem terheli.
b) Átvevő a használatába került ingatlanokat a Ptk. használat jogára vonatkozó
előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azokban a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben előírt és az Átadótól átvett feladatokat látja el.
c) Átvevő vállalja és kéri a Tamási Körzeti Földhivatalt, Átadó pedig ezúton
hozzájárul, hogy Átvevő javára az ingatlan-nyilvántartásba a használati jog a 8.
a) pontban felsorolt ingatlanok tekintetében bejegyzésre kerüljön.
10. Átadó képviselő-testületének 200/2007. (XII.19.) számú határozatára
figyelemmel Átvevő vállalja, hogy a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium
egységeként működő (86/5 hrsz.-ú) sportcsarnokban – külön megállapodás
alapján – biztosítja a tamási civil szervezetek, szerveződések részére a
sportolási lehetőséget, illetőleg az oda szervezett mérkőzések lejátszási
lehetőségét.
11. Átadó lehetőség szerint biztosítja az Átvevő által szervezett, az átvett
intézményhez köthető rendezvényekhez szükséges helyszínt. Átvevő vállalja,
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hogy helyigényéről a rendezvény kezdete előtt legalább 15 nappal értesíti
Átadót.
12. Átadó a közoktatási (középiskolai, szakiskolai, szakképzési, diákotthoni)
feladatellátást szolgáló ingó vagyont 2008. július 1. napjával térítésmentesen
Átvevő tulajdonába adja azzal a kikötéssel, hogy a feladatellátás visszavétele
esetén az Átvevő vagy jogutódja, az akkor meglévő ingó vagyont – az 1.
pontban írt intézmény rendeltetésszerű működéséhez szükséges mértékben –
térítésmentesen Átadó tulajdonába visszaadja. A tulajdonjog térítésmentes
átadását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 11. § (1)
bekezdése, valamint 87. § a) pontjára tekintettel ÁFA fizetési kötelezettség nem
terheli, mert az érintett termékekhez, azok alkotórészeinek szerzéséhez
általános forgalmi adó levonási jog nem kapcsolódott.
13. Átadó Átvevőnek azokra az eszközökre (gépek, berendezések, felszerelések
stb.) amelyek szerzéséhez, vagy azok alkotórészei szerzéséhez kapcsolódóan
magát, illetve a feladatot ellátó intézményét egészben vagy részben
adólevonási jog illette meg, ingyenes használati jogot biztosít. Az ingyenes
használatba adást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 262.
§ (4) bekezdése értelmében ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.
Amennyiben ÁFA fizetési kötelezettség az ebbe a körbe tartozó eszközök
ingyenes használatba adása miatt felmerül, Átvevő vállalja, hogy az Átadót
terhelő ÁFÁ-t Átadónak megfizeti. Az ebbe a körbe tartozó eszközöket az
átadás-átvételi leltár elkülönítetten tartalmazza.
14. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézményben az
átvétel időpontja szerinti fordulónappal – 2008. június 30-i állapotot tükröző –
teljes körű leltározást kell lefolytatni. A leltárt 2008. augusztus 31-ig kell
elkészíteni. A vagyon átadására 2008. június 30-ai fordulónappal elkészített
átadás-átvételi leltár alapján kerül sor, az átadás-átvétel teljes vagyonleltára a
megállapodás 2. számú melléklete.
15. A megszűnő intézmény megszűnés napján meglévő pénzkészlete a
szakképzés-fejlesztési támogatás és a megszűnő intézmény által pályázatokon
nyert támogatások összegének kivételével Átadót illeti meg.
16. Átadó a 2008. június 30-i fordulónapi leltár szerinti raktári készleteit – így: az
élelmiszereket, gyógyszereket, textíliákat, tisztítószereket, vegyi árukat,
szakmai anyagokat, egyéb anyagokat stb. – Átvevő tulajdonába adja. Az
átadást AFA fizetési kötelezettség nem terheli. Ellenkező esetben Átvevő
vállalja, hogy az Átadót terhelő ÁFÁ-t Átadónak megfizeti.
17. a) A megszűnő intézmény megszűnés napján fennálló – leltárral alátámasztott követelései és kötelezettségei a jogutód intézményt illetik, illetve terhelik. Átadó
vállalja, hogy a kötelezettségek rendezését biztosítja, a lejárt fizetési határidejű
szállítói tartozásokat 2008. június 30-ig rendezi, azokat Átvevőnek nem adja át.
b) Amennyiben a 12. pontban meghatározott ingó vagyon 2008. július 1-je utáni
gyarapodása olyan pályázat megvalósulásából ered, amelyhez az önrészt
Átadó vagy a jogelőd intézmény biztosította, az önrész összegét a pályázat
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eredményessé nyilvánításától számított egy éven belül Átvevő Átadónak
megtéríti.
c) Az 1. pontban írt intézmény által folytatott mezőgazdasági tevékenységhez
Átadó által megelőlegezett összeget Átvevő a termékértékesítést követő
harminc napon belül Átadónak megtéríti.
d) A HEFOP 3.1.3 „Képzési esély növelése a Vályi Péter Szakképző Iskola és
Kollégiumban” című pályázaton elnyert támogatás felhasználása érdekében
Átadó által megelőlegezett 5 000 000,- forint összegű hozzájárulást a pályázati
forrás jóváírását követő harminc napon belül Átvevő megtéríti az Átadónak.
18. Az átvétel napjával a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 85/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően
a munkáltató személyében jogutódlás következik be. A munkáltató
személyében bekövetkezett jogutódlás a közalkalmazottak jogviszonyát nem
érinti, a jogelődnél közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak
munkajogi helyzete érintetlen marad.
b) A jogutódlás időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó
jogok és kötelezettségek, továbbá a jogelőd megszűnése miatt a már megszűnt
közalkalmazotti jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a jogelőd
munkáltatóról a jogutód munkáltatóra szállnak át.
c) A jogelőd munkáltató a jogutódlást megelőzően köteles tájékoztatni a jogutód
munkáltatót a b) pontban meghatározott jogokról és kötelezettségekről. Átadó
vállalja, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről gondoskodik.
d) A jogelőd munkáltató – az Mt. 85/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a
közalkalmazottal szemben, a jogutódlás időpontját megelőzően keletkezett
kötelezettségekért – az igénynek a jogutódlás időpontját követő egy éven belüli
érvényesítése esetén – a jogutód munkáltatóval egyetemlegesen felelős.
e) A jogelőd és a jogutód munkáltató legkésőbb 2008. június 16-ig köteles
tájékoztatni a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet,
szakszervezet hiányában a közalkalmazotti tanácsot, közalkalmazotti tanács
hiányában a nem szervezett közalkalmazottak képviselőiből létrehozott
bizottságot a jogutódlás időpontjáról, okáról, a munkáltatókat érintő jogi,
gazdasági és szociális következményekről, továbbá köteles konzultációt
kezdeményezni a munkavállalókat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről. A
konzultációt az Mt. 85/B. § (2)-(3) bekezdésében foglalt tartalommal kell
lefolytatni.
f) A szerződő felek az Mt. 85/A. valamint 85/B. §-ában foglaltakból eredő
kötelezettségeket tudomásul veszik, biztosítják a munkáltatókat terhelő
kötelezettségek teljesítését.
19. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy a megszűnő intézményben a
magasabb vezetői és vezetői megbízások a megszűnés napján megszűnnek.
Új magasabb vezetői megbízást a fenntartó ad, vezetői megbízások kiadására
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pedig a feladatot az átvételt követően ellátó, jogutód intézmény igazgatója
jogosult.
20. a) A szerződő felek rögzítik, hogy az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó,
2008. évre járó normatív állami támogatást, kötött felhasználású normatív állami
támogatást Átadó igényelte. Átadó vállalja, hogy a 2008. évre igényelt normatív
és kötött felhasználású normatív támogatás, valamint a 2006. évi CXXVII.
törvény és a 2007. évi CLXIX. törvény 4. számú melléklete II. c) pontja alapján
számított 20000 Ft/fő személyi jövedelemadónak megfelelő –összeg 2008.
július 1-jétől 2008. december 31. napjáig terjedő időszakra – jogszabályi
előírások szerint megállapított - részét Átadónak átadja. A támogatás havi
részletének Átvevő részére történő átutalásáról Átadó az állami támogatás
jóváírását követően, legkésőbb minden hónap utolsó napjáig gondoskodik.
b) A normatív és kötött felhasználású normatív állami támogatás 2008. január jjétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó elszámolásáról Átadó
gondoskodik, amelyhez Átvevő a 2008/2009-es tanév közoktatási statisztikai
adatai alapján, a tanügyi okmányok és a pénzügyi nyilvántartások alapján
adatot szolgáltat.
c) A 2008. évi normatíva elszámolás esetleges különbözete ( a központi
költségvetésből még járó vagy oda visszafizetendő összeg) külön
megállapodás tárgyát képezi, a 2008. évi beszámolónak a MÁK-hoz történő
leadását követő 30 napon belül.
d) Átadó vállalja, hogy a 2008/2009-es tanév beiskolázási adatai ismeretében –
Átvevő írásban tett kérésére – lemond a tanévet érintő normatív támogatás
meghatározott részéről.
21. Az átadásra kerülő normatív támogatásról és személyi jövedelemadó
összegéről készített kimutatás a Megállapodás 4. számú mellékletét képezi.
22. Átadó vállalja, hogy a központosított állami támogatásként biztosított 2008. évi
illetményemelés fedezetét – a MÁK eltérő intézkedése kivételével – havonta, az
állami támogatás jóváírását követően haladéktalanul átutalja Átvevő Országos
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél vezetett 11746005-15414007
számú számlájára.
23. Átadó vállalja, hogy a megszűnő intézmény számára igényelt és biztosított
központosított állami támogatást annak jóváírását követően, havonta átutalja
Átvevő 22. pontban megjelölt számlájára.
24. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Átadót terhelő 2008. év lezárását
követően esedékes elszámolási kötelezettség teljesítéséhez a szükséges
adatszolgáltatást biztosítja.
25. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megszűnő intézmény az átadás
napjával, 2008. június 30-i állapotnak megfelelően, illetve fordulónappal, az
átadást követő 60 napon belül, az éves beszámolóval azonos tartalmú, leltárral
és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót, valamint vagyonátadási
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jelentést készít, a Pénzügyminiszter 2007. évi beszámoló elkészítésére
vonatkozó Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően.
26. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a megszűnés fordulónapjára készített
költségvetési beszámoló az alapja a megszüntetett államháztartási szervezet
vagyonával történő elszámoltatásnak (a vagyonátadásoknak), ennek alapján
kell elkészíteni a vagyonátadási jelentést, melynek adatai alapján kerül a
megszüntetett államháztartási szervezet teljes vagyona kivezetésre az
államháztartási információs rendszerből és ezzel egyidejűleg átvezetésre a
jogutód szervezet vagyona közé. A beszámoló, a leltár, a főkönyvi kivonat és a
FEUVE rendszer működéséről szóló beszámoló elkészítésért a megszűnő
intézmény igazgatója és gazdasági vezetője a felelős. A megszűnés
fordulónapjára készített beszámolót és a vagyonátadási jelentést (csatolva a
vagyonátadás-átvételi jegyzőkönyv aláírt példányát) - az átszervezést elrendelő
felügyeleti szerv egyetértő záradékával ellátva - a jogutód költségvetési
szervnek és az illetékes felügyeleti szervnek kell megőriznie.
27. Átadó gondoskodik a 2008. július 3-án esedékes nettó illetmények kiutalásáról,
az illetményeket terhelő járulékok elszámolásáról.
28. Átadó és Átvevő a 2008. július hónapra áthúzódó kiadások (pl. bruttó bér és
járulékai) elszámolásáról 2008. szeptember 30-ig gondoskodik. Az
elszámoláshoz szükséges adatokat Átadó szolgáltatja.
29. Átadó vállalja, hogy a központi bérintézkedésre havonta kiutalt állami
támogatást minden hónap utolsó munkanapjáig Átvevőnek átutalja.
30. Átadó kijelenti, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben előírt
egyeztetési kötelezettségének eleget tett és az átadásnak akadálya nincs.
31. Átvevő vállalja, hogy az átvett feladatok jövőbeni ellátásában tervezett
jelentősebb módosításokat (mint a tamási tagintézmény átszervezése,
megszüntetése) az Átadó egyetértésével gyakorolja.
32. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az intézmény fenntartásával
kapcsolatos bármely kérdést, amellyel kapcsolatban probléma merül fel,
egyeztetéssel rendeznek.
33. A megállapodásban nem részletezett kérdésekben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv., a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. tv., valamint a
Ptk. rendelkezési az irányadóak.
34. Jelen megállapodás mellékletei:
1.) A 8. a) pontban felsorolt ingatlanok hiteles tulajdoni lapjainak másolata
2.) A Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium átadás-átvételi teljes
vagyonleltára (a használatba adást követően)
3.) Átadó képviselő-testületének és Átvevő közgyűlésének határozata
4.) Kimutatás az átadásra kerülő támogatásról
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Szerződő felek a megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlése ……/2008. (VI.6.) Kgy. határozatának, illetve Tamási Város
Önkormányzati Képviselő-testülete
95/2008. (V. 28.) számú határozatának
felhatalmazása alapján írják alá.

Szekszárd, 2008. június ….

ph.

…………………………..
Átadó
Tamási Város Önkormányzata
Képviseli: Ribányi József
polgármester

ph.

…………………………..
Átvevő
Tolna megyei Önkormányzat
Képviseli: dr. Puskás Imre
a megyei közgyűlés elnöke

1. számú záradék
Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……/2008. (VI.6.)
Kgy. határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2008. június …
Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
2. számú záradék
Jelen megállapodást Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 95/2008.
(V. 28.) számú határozatával jóváhagyta.

Tamási, 2008. június ….

Dr. Schutzbach Ferenc
c. főjegyző
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4. számú melléklet (EXCEL tábla)
5. számú melléklet (EXCEL tábla)
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6. 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 alábbi megnevezett
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg:
A költségvetési szerv neve:
Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és
Kollégiuma ( Térségi Integrált Szakképző Központ)
Az intézmény a rövidebb Szent László Szakképző Iskola név
használatára is jogosult.
Székhelye:
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
Tagintézmények:
1. Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény
7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 8-10.
2. Vendéglátó Szakképző Tagintézmény
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.
3. Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény
7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.
4. Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény
7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51-53.
5. Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.
6. Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény
7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.
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7. Általános Iskolai Tagintézmény
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
Telephelyek:
Vízitelep, 7133 Fadd-Dombori, Dunasor 16.
„B” épület: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 48.
Kollégium: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51.
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Rákóczi u. 31. (557/1 hrsz.ú),
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Perczel u. 133. (2026/3 hrsz.ú),
Raktár: 7150 Bonyhád Perczel u. 133. 2026/7 hrsz.ú ingatlan
Tanműhely: 7090 Tamási, Rákóczi u. 21.
Tanműhely: 7090 Tamási-Fornád, 0372/1 hrsz.
Tankert, állattartó telep:
- Erdőrész Tamási 1465/1. és 1467 hrsz.
- Szarkahegy Tamási 3318 hrsz.
Tanszálló, tankonyha, tanétterem, 7090 Tamási, Szabadság u. 9
Garay tankonyha, 7100 Szekszárd Garay udvar 1.
Garay Étterem, 7100 Szekszárd, Garay tér 1-7.
Alapító szerv megnevezése:
Tolna Megyei Önkormányzat, 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.
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.
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Az intézmény típusa:

többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény,
általános iskola (5-8. évfolyam)
gimnázium
szakközépiskola
szakiskola
kollégium
felnőttoktatási intézmény
nyelvi előkészítő évfolyam
felzárkóztató oktatás
differenciált képesség fejlesztés
hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség
kibontakoztató felkészítése
sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, kollégiumi
ellátása (szállásnyújtás)
- a fogyatékosság típusa:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság
együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a
funkciók
vagy
a
viselkedés
megismerő
fejlődésének organikus okokra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzd

Évfolyamok száma:
Általános iskola:
Gimnázium:
Szakközépiskola:
Szakiskola:

5-8. évfolyam
9-12. évfolyam
9-13. évfolyam
9-10. évfolyam az 1993. évi LXXIX. törvény
szerint
Szakképzés (16. év után):
1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam
1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam
Szakképzés (érettségi után):
1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam az 1993. évi
LXXVI. törvény szerint, az OKJ-ben meghatározott képzési idővel.
Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi szakmacsoportokban
-

egészségügy,
szociális szolgáltatás,
művészet
közgazdaság
ügyvitel
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
gépészet
elektrotechnika-elektronika,
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-

informatika,
építészet,
könnyűipar,
faipar,
közlekedés,
vendéglátás-idegenforgalom,
nyomdaipar,
mezőgazdaság
környezetvédelem-vízgazdálkodás
egyéb szolgáltatások.

Felvehető maximális létszám
Nappali tagozat:
Esti-, levelező tagozat:
Kollégium:

5870 fő
300 fő
580 fő

Székhely:
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola :
- Szakiskola:
Kollégium:

900 fő
600 fő
200 fő

Tagintézmények:
1. Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola :
450 fő
- Szakiskola:
60 fő
Esti-, levelező tagozat:
100 fő
Kollégium:
170 fő
2. Vendéglátó Szakképző Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola :
- Szakiskola:

400 fő
350 fő

3. Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola :
600 fő
- Szakiskola:
300 fő
Esti-, levelező tagozat:
120 fő
4. Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola :
- Szakiskola:

250 fő
350 fő
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5. Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Gimnázium:
- Szakközépiskola:
Esti-, levelező tagozat:
Kollégium:
(7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.)
6. Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény
Nappali tagozat:
- Szakközépiskola:
- Szakiskola:
Kollégium:
- 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.
- 7090 Tamási, Szabadság u. 9.
7. Általános Iskolai Tagintézmény
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
Nappali tagozat:
- Általános iskola:

100 fő
400 fő
80 fő
80 fő

350 fő
700 fő
60 fő
70 fő

60 fő

A feladatellátást szolgáló vagyon:
A mindenkori ingatlankataszter, illetve vagyonleltár szerint.
- 1937 hrsz.-ú iskola, kollégium, Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
- 4443 hrsz.-ú iskola kollégium, Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10.
- 4000/2 hrsz.-ú iskola, kollégium, Szekszárd, Hunyadi u. 7.
- 4039/12 hrsz.-ú Iskola, Szekszárd Keselyüsi u. 22.
- 1829/5/A/19 hrsz.-ú Garay tankonyha, Szekszárd Garay udvar 1.
- 1829/6/A/5 hrsz.-ú Garay Étterem, Szekszárd, Garay tér 1-7.
- 3402 hrsz.-ú ingatlan, faddi csónaktároló Tolna Megyei Önkormányzat
által biztosított használati joga,
- Szekszárd 1803 hrsz.-ú (Szent László u. 8-12.) ingatlanon Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzat által biztosított használati jog
- Bonyhád 77 hrsz.-ú (Bonyhád, Széchenyi tér 18. sz. alatti) ingatlanon, a
Bonyhád 2344 hrsz.-ú ingatlanon (Bonyhád, Perczel Mór u. 51. sz.), a
Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott 2095 m2 alapterűletű
felépítmény kivételével , Bonyhád 1737 hrsz.ú ingatlanon ( Bonyhád,
Perczel Mór u. 44.) a Megállapodás mellékletében megjelölt
felépítményre, a Bonyhád 2026/3 hrsz.ú és a 2026/7 hrsz.-ú (Bonyhád,
Perczel Mór u. 133.), az 557/1. hrsz.-ú (Bonyhád, Rákóczi u.
31.)ingatlanon, a Bonyhád 1925. hrsz.ú (Bonyhád, Perczel u. 48.)
ingatlanon Bonyhád Város Önkormányzata által biztosított használati jog;
- Tamási 86/1 és 86/5 hrsz.-ú ingatlanon ( Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.,) a
Tamási 1265 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Rákóczi u. 21.), a Tamási 862
hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Szabadság u. 9.), a Tamási 0372/1 hrsz.-ú
ingatlanon (Tamási-Fornádpuszta) valamint Erdőrész Tamási 1465/1. és
1467 hrsz.-ú és a Szarkahegy Tamási 3318 hrsz.-ú ingatlanokon Tamási
Város Önkormányzata által biztosított használati jog.
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A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az alapító szerv vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló
mindenkori rendelet szerint.
Ellátandó alaptevékenysége:
Szakmai középfokú oktatás
Szakágazati besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás
Alaptevékenysége keretében végezhető feladatai:
801214
802144
802177
802188
802199
802214
802225
802236
802241
802252
802263
803416
804017
804028
804039
805113
551315
551326
551337
551414
552323
552334
552411
751922
751950
751952
751953
751958
923215
924014

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai nevelése, oktatása
Szakközépiskolai felnőtt oktatás
Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
nevelése, oktatása
Szakiskolai felnőttoktatás
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai
oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű
Felnőttoktatás
Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók számára
Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
Üdültetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Közoktatási intézményekben végzett vállalkozási tevékenységek
A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő
tevékenységek
Múzeumi tevékenység
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

39

924036
926018

Diáksport
Máshova nem sorolt kulturális tevékenység

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

A költségvetési szerv által ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
1. A Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményben (7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.)
és a székhelyen (Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.) akkreditált „Felnőttképzési
Központ” működik, melynek keretében végezhető feladat:
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 Máshova nem sorolt (M.n.s.) egyéb oktatás
2. a Szekszárd, Garay tér 1-7. alatti épületben lévő Garay Étterem üzemeltetése,
ennek keretében:
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvényi étkeztetés
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységből származó bevétele – a
költségvetési támogatást is magába foglaló – összbevétel egyharmada – 33%-alehet.
Szekszárd, 2008. június …..

Dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Z á r a d é k:
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. június 6-i
ülésén a …/2008. (……….) Kgy. határozatával elfogadta.
Szekszárd, 2008. június ….

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A határozat 4. számú melléklete
KIMUTATÁS A FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMÁRÓL

Határozatlan időre foglalkoztatott közalkalmazottak
Pedagógus
Ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatott
Ebből: részmunkaidőben foglalkoztatott
Egyéb munkakörben foglalkoztatott
Ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatott
Ebből: részmunkaidőben foglalkoztatott
Összes határozatlan időre foglalkoztatott
Ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatott
Ebből: részmunkaidőben foglalkoztatott
Az összes foglalkoztatottból tartósan távollevő
Határozott időre foglalkoztatott
Pedagógus
Ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatott
Ebből: részmunkaidőben foglalkoztatott
Egyéb munkakörben foglalkoztatott
Ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatott
Ebből: részmunkaidőben foglalkoztatott
Összes határozott időre foglalkoztatott
Ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatott
Ebből: részmunkaidőben foglalkoztatott
Összes teljes munkaidőben foglalkoztatott
Összes részmunkaidőben foglalkoztatott
Összes foglalkoztatott
Ebből :összes pedagógus
Ebből: összes egyéb foglalkoztatott
Engedélyezett létszám

Jókai Mór
Szakképző
Iskola

Jókai Mór
Szakképző
Iskola

Perczel Mór
Közgazdasági
Szakközépiskola

Perczel Mór
Közgazdasági
Szakközépiskola

Állományi
létszám

Átlaglétszám

Állományi
létszám

Átlaglétszám

fő

fő

fő

fő

38,0
38,0

38,0
38,0

7,0
7,0

Bezerédj István
Kereskedelmi és
Közgazdasgi
Szakközépiskola
Állományi
létszám
fő

Bezerédj István
Vályi Péter
Kereskedelmi és Szakképző Iskola
Közgazdasgi
és Kollégium
Szakközépiskola
Átlaglétszám
Állományi
létszám
fő

fő

Vályi Péter Összesen
Összesen
Szakképző
Iskola és
Kollégium
Átlaglétszám Állományi Átlaglétszám
létszám
fő

fő

7,0
7,0

33,0
30,0
3,0
15,0
15,0

32,3
30,0
2,3
15,0
15,0

58,0
56,0
2,0
5,0
5,0

57,0
56,0
1,0
5,0
5,0

62,0
59,0
3,0
26,0
26,0

60,5
59,0
1,5
26,0
26,0

45,0
45,0
0,0
2,0

45,0
45,0
0,0
2,0

48,0
45,0
3,0
4,0

47,3
45,0
2,3
4,0

63,0
61,0
2,0
3,0

62,0
61,0
1,0
3,0

88,0
85,0
3,0
4,0

86,5
85,0
1,5
4,0

6,0
4,0
2,0
0,0

4,8
4,0
0,8
0,0

8,0
6,0
2,0
1,0
1,0

6,6
6,0
0,6
1,0
1,0

4,0
4,0

4,0
4,0

0,0

0,0

6,0
4,0
2,0
49,0
2,0
51,0

4,8
4,0
0,8
47,0
0,8
47,8
40,8
7,0
44,0

9,0
7,0
2,0
52,0
5,0
57,0

7,6
7,0
0,6
48,0
2,9
50,9
34,9
16,0
55,0

4,0
4,0
0,0
65,0
2,0
67,0

4,0
4,0
0,0
62,0
1,0
63,0
58,0
5,0
71,0

17,0
12,0
5,0
7,0
6,0
1,0
24,0
18,0
6,0
103,0
9,0
112,0

14,6
12,0
2,6
6,5
6,0
0,5
21,1
18,0
3,1
99,0
4,6
103,6
71,1
32,5
110,0

fő

191,0
183,0
8,0
53,0
53,0
0,0
244,0
236,0
8,0
13,0

187,8
183,0
4,8
53,0
53,0
0,0
240,8
236,0
4,8
13,0

35,0
26,0
9,0
8,0
7,0
1,0
43,0
33,0
10,0
269,0
18,0
287,0

30,0
26,0
4,0
7,5
7,0
0,5
37,5
33,0
4,5
256,0
9,3
265,3
204,8
60,5
280,0

A határozat 5. számú melléklete

KIMUTATÁS A KIDÁSOK VÁRHATÓ ALAKULÁSÁRÓL

MEGNEVEZÉS

Éves kiadás (egyszeri 13. havi nélkül)
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Ellátottak juttatása
Felhalmozási kiadás
Tervezett tartalék
Kiadás összesen
Működési bevétel
Ebből: int.ellátási díj
Támogatásértékű műk. bevétel
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
Intézmény bevétele összessen:
Fenntartó által biztosított támogatás
SZÁMÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (6 hónapra)
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Ellátottak juttatása
Felhalmozási kiadás
Tervezett tartalék
Kiadás összesen
Működési bevétel
Ebből: int.ellátási díj
Támogatásértékű műk. bevétel
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
Intézmény bevétele összessen:
Fenntartó által biztosított támogatás
Számított normatív támogatás
Számított szja bevétel
Várható támogatás együtt
Önkormányzat kiegészítő támogatása
Várható többlettámogatások
ÁFA megtérítése

Jókai Mór
Szakképző
Iskola

Perczel Mór
Bezerédj
Közgazdaság
István
i
Kereskedelmi
és
Szakközépis

105 840
33 834
9 573

124 894
39 831
24 891

21 195
170 442

Adatok E Ft-ban
Vályi Péter
Szakképző
Iskola és
Kollégium

Létszámfejlesztés
kihatása
(5 havi)

Összesen

187 150
58 016
24 633
3 076

261 860
79 273
102 850
9 500
5 980

679 744
210 954
161 947
12 576
5 980
25 859
1 097 060

4 664
194 280

272 875

459 463

2 500
540

10 244
5 529

3 528
3 026

61 676
8 000
14 494
5 000

21 195
23 695

4 664
14 908

3 528

81 170

77 948
17 095
14 494
5 000
25 859
123 301

146 747

179 372

269 347

378 293

973 759

53 193
16 917
4 787

62 663
19 916
12 446

95 399
29 008
12 317
3 076

131 524
39 637
57 525
9 500

14 825
4 832

74 897

95 025

139 800

238 186

19 657

1 250
270

5 122
2 765

1 764
1 513

40 838
4 000
7 247

1 250

5 122

1 764

48 085

73 647

89 903

138 036

190 101

357 604
110 310
87 075
12 576
0
0
567 565
48 974
8 548
7 247
0
0
56 221

19 657

511 344
403 976
46 440
450 416
60 928

