
Szám: 2-7/2008.

K I V O N A T

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i
ülésének jegyzőkönyvéből

A Tolna  Megyei  Közgyűlés  102/2008.  (IX.  18.)  közgyűlési
határozata együttműködési  megállapodás elfogadásáról  a
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével:

1. A  Tolna  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  támogatja,
hogy  együttműködési  megállapodás  jöjjön  létre  az
önkormányzat,  valamint  a  Magyar  Vöröskereszt  Tolna
Megyei Szervezete között.

2. A Közgyűlés az együttműködési megállapodás-tervezetben
foglaltakat  a  határozat  melléklete  szerint  jóváhagyja,  és
felhatalmazza  elnökét  az  együttműködési  megállapodás
aláírására.

3. A  Közgyűlés  a  Magyar  Vöröskereszt  Tolna  Megyei
Szervezetének 2008. évben 400 E Ft támogatást biztosít. A
Támogatás fedezetét az önkormányzat általános tartaléka
képezi.

Felelős  :   dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő  :   Az 1-2. pontoknál azonnal

A 3. pontnál értelemszerűen

k.m.f.t.

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

A kivonat hiteléül:

Weisz Éva



Együttműködési megállapodás

Tolna Megye Önkormányzata – képviseli:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés Elnöke –
valamint  a  Magyar  Vöröskereszt  Tolna  Megyei  Szervezete –  képviseli:  Gulyás
Katalin, megyei igazgató  (a továbbiakban: Szerződő felek) a megyei közgyűlés Civil
Stratégiájával  összhangban  együttműködési   keret-megállapodást  kötnek  a
következők szerint:

I.  A megállapodás célja:

A  Tolna  Megyei  Önkormányzat  célja  -  a  Civil  társadalom  erősítése,  a  civil
szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzat és a civil
társadalom  közötti  partneri  viszony  a  munkamegosztás  kialakítása  által  –  az
önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása. 

 A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete, mint kiemelten közhasznú civil
szervezet  a  segítségre  szoruló  emberek  érdekében  a  humanitárius  eszmék
terjesztésével,  egészséges  életmódra  neveléssel,  szociális  gondoskodással,  az
önkormányzati,  állami  és  üzleti  szférával  valamint  más  civil  szervezetekkel
együttműködve  kíván  hozzájárulni  a  megye  lakosságának  életminőségének
javításához. 

 Szerződő  felek  kinyilvánítják  azon  szándékukat,  hogy  közös  céljaik
megvalósításának szolgálatában,  a  kölcsönös  érdekeken alapuló  partnerség elvei
mentén együttműködnek az alább meghatározott területeken.

II. A megállapodás területei:

1. Egészségügyi terület

a) A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
- aktív  és  folyamatos  szervezőmunkával  törekedik  biztosítani  a  megye

egészségügyi intézményeinek zavartalan vérellátását. 
- az  általa  szervezett  képzések,  rendezvények  keretében  felvállalja  az

ANTSZ  Városi Intézete által irányított szűrővizsgálatok népszerűsítését a
minél nagyobb megjelenési létszám érdekében.

b) A Megyei Önkormányzat biztosítja annak lehetőségét, hogy intézményeiben
a   Magyar  Vöröskereszt  Tolna  Megyei  Szervezete  véradó  akciókat
szervezzen. 

c)  Szerződő  felek  az  egészségügyi  szakterülethez  kapcsolódó
nagyrendezvények  –  Véradók  Napja,  Elsősegélynyújtó  Világnap  -,  továbbá
szakmai konferenciák közös szervezésében is együttműködnek.
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      2. Gyermek és ifjúságvédelmi terület 

a) A Magyar Vöröskereszt  Tolna Megyei Szervezete – kapcsolódva a Megyei
Önkormányzat feladatellátásához – részt vállal:
 - kortársképzésben  

      - iskolákban egészségnapok szervezésében 

b)  közreműködik  továbbá,  szakmai  segítséget  nyújt  –  igény  esetén  –  az
önkormányzat  oktatási  nevelési  intézményeiben  a  tevékenységi   köréhez
kötődő  tanfolyamok,  akciók,  vetélkedők,  versenyek  szervezésében  és
lebonyolításában.

     3. Szociális terület  

a) A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
-  természetbeni  adományokat  gyűjt,  tárol  és  szétosztja  a  megyében  élő
rászorultak között 
- természetbeni adományokkal segíti az önkormányzati fenntartású szociális
intézményeket
-  az  önkéntes  szociális  segítők  képzését  összehangolja  az  önkormányzat
módszertani feladatokat ellátó szociális intézményével
-  elősegíti  az  önkormányzati  fenntartású  intézményekben  gondozott
fogyatékos gyermekek kirándulását.  

     4. Katasztrófavédelem  

a)  A  Magyar  Vöröskereszt  Tolna  Megyei  Szervezete  preventív  jellegű
tevékenységi körében:
-  felkészülési  programot  dolgoz  ki  váratlan  katasztrófák  esetén  való

válaszadásra,
- katasztrófa-elhárítási gyakorlatokat és versenyeket szervez 
-  elsősegélynyújtó  képzéseket  tart  a  lakosság  részére  (kiemelt  programot
dolgoz ki az elsősegélynyújtó családok kiképzésére a megye aprófalvaiban)  

 b)  Bekövetkezett  katasztrófák  esetén  a  Tolna  Megyei  Védelmi  Bizottság
irányítása  szerint  a  megyei  és  az  érintett  települési  önkormányzatokkal
együttműködve 
- a rászorulóknak humanitárius segítséget nyújt, - pénzbeli és természetbeni
adományokat gyűjt és megszervezi azok szétosztását.   

III. A  Tolna  Megyei  Önkormányzat  elismerve  a  Magyar  Vöröskereszt  Tolna
Megyei  Szervezetének  a  megye  lakosságának  életminősége  javítása
érdekében  kifejtett  széleskörű  tevékenységét  és  annak  társadalmi
jelentőségét, munkájának támogatására 2008. évtől évi 400.000.- Ft-ot – azaz
Négyszázezer forintot – biztosít, a szervezet működési költségeihez. Egyúttal
kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  e  tevékenységéhez  –  mindenkori
költségvetési  lehetőségeinek  függvényében  –  a  továbbiakban  is  pénzügyi
támogatást nyújt.
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IV. A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete vállalja, hogy a munkájáról,
különös tekintettel az együttműködés keretében megvalósult programokra és
eredményekre  évente  beszámol  a  Megyei  Önkormányzat  Szociális  és
Egészségügyi Bizottságának.

V. A Magyar  Vöröskereszt  Tolna  Megyei  Szervezete  vállalja,  hogy  a
megállapodás alapján folyósított támogatás felhasználásáról tárgyévet követő
év február 28-áig elszámol.

VI. A  Megyei  Önkormányzat  meglévő  és  jövőben  kialakítandó  nemzetközi
kapcsolatai  révén  közvetítő  szerepet  vállal  a  Magyar  Vöröskereszt  Tolna
Megyei  Szervezete  valamint  a  külföldi  jótékonysági  és  segélyszervezetek
közötti  partneri  együttműködés  kiépítésében.  Felajánlja  továbbá
sajtókapcsolatait  a  Magyar  Vöröskereszt  Tolna  Megyei  Szervezete   által
szervezett  helyi  akciók,  programok  minél  szélesebb  körű  nyilvánossága
biztosításának és népszerűsítésének érdekében.  

VII. Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az együttműködés területeit érintő
tanácskozásokra  és  rendezvényekre  kölcsönösen  meghívják  egymás
képviselőit. Az e körben hozott döntéseik előtt minden esetben egyeztetnek,
kikérik  egymás  véleményét  és  javaslatait.  A  Magyar  Vöröskereszt  Tolna
Megyei Szervezetének képviselője a közgyűlés szakbizottságainak nyilvános
ülésein az együttműködés területeit érintő napirendek esetén részt vehet.

VIII. Egymás munkáját  azáltal  is  segíteni  kívánják,  hogy a rendelkezésükre  álló
létesítményeket, eszközöket az erre vonatkozó előzetes igény és egyeztetés
alapján a másik fél rendelkezésére bocsátják. 

IX. Mindkét  szervezet  vezetője  kéri  a  hozzájuk  tartozó  intézményeket,  illetve
szervezeteket,  hogy  jelen  megállapodás  hatályosulását  saját  tevékenységi
körükben  is  segítsék  elő,  és  lehetőség  szerint  tegyenek  meg  mindent  a
tartalmas együttműködés megvalósítása érdekében. 

 Szekszárd, 2008.  …….

         Dr. Puskás Imre                       Gulyás Katalin
Tolna Megyei Önkormányzat  Magyar Vöröskereszt Tolna
    Közgyűlésének elnöke Megyei Szervezetének igazgatója

4


