
 
Szám: 2-5/2008. 

 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 27-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 66/2008. (VI. 27.) közgyűlési 
határozata a Mechwart András Otthonban élők szociális 
foglalkoztatásának engedélyezéséről, az intézmény alapító 
okiratának módosításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul 

ahhoz, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart 
András Otthona (Belecska, Petőfi telep 2.) az intézményben 
élők foglalkoztatását 2008. augusztus 1-jétől szociális 
foglalkoztatás keretében lássa el. 

 
2. A Közgyűlés hozzájárulását adja a szociális foglalkoztatási 

engedélyhez szükséges köztartozással kapcsolatos 
adóhatósági igazolás beszerzéséhez. 

 
3. A Közgyűlés a belecskai Mechwart András Otthon alapító 

okiratát 2008. augusztus1-jétől az alábbiak szerint 
módosítja: 
Alaptevékenysége körében végezhető feladatai 
kiegészülnek az alábbival: 
„853277 Szociális foglalkoztatás” 
 

4. Az alaptevékenység feladatainak tartalmi meghatározása 
kiegészül: 
„Az otthon az intézményben élők foglalkoztatását 2008. 
augusztus 1-jétől szociális foglalkoztatás formájában is 
biztosíthatja.  
A szociális foglalkoztatás elősegíti a fogyatékos személyek 
szociális intézményen belüli munkavégzését, az önálló 
életvitel érdekében szükséges készségek és képességek 
elsajátítását.  
A munka-rehabilitáció alapvető célja az ellátott 
munkavégző képességének megőrzése, fejlesztése, a 
fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja az ellátott 
felkészítése a védett munka keretében, illetve a nyílt 
munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.” 
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5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, 
hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András 
Otthona a lakók foglalkoztatásához 2 fő segítőt a Munka 
Törvénykönyve szerint alkalmazzon.  

 
6. A Közgyűlés az intézmény engedélyezett költségvetési 

létszámkeretét 2008. augusztus 1-jétől 2 fővel megemeli. 
 

7. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a 
költségvetési rendelet módosításának előkészítésekor a 
szociális intézményben az engedélyezett költségvetési 
létszámkeret 2 fővel való emelkedését 2008. augusztus 1-
jétől vegye figyelembe. 

 
8. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a szociális 

foglalkoztatással összefüggő nyilvántartások vezetéséről és 
a kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítéséről. 

 
9. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a feltételek fennállása 

esetén nyújtsa be a szociális foglalkoztatási támogatási 
igényt a Magyar Államkincstár felé.  

 
10. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a 

módosításokat az alapító okiraton vezesse át, és 
gondoskodjon a változások törzskönyvi nyilvántartáson 
történő átvezetéséről. 

 
Felelős: Az 1-6. és 9. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke. 
A 8. pont esetében Vörös Gyuláné, a belecskai 
Mechwart András Otthon vezetője. 
A 7. és 10. pont esetében dr. Bartos Georgina, megyei 
főjegyző. 

Határidő: Az 1. és 3. - 6. pontok tekintetében 2008. július 1. 
A 2. pont esetében azonnal. 
A 7. - 10. pontok esetében folyamatos. 

 
 

k.m.f.t. 
 
 
 

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


