
Szám: 2-8/2008. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 113/2008. (XI. 28.) közgyűlési 
határozata megállapodás megkötéséről Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával a gyermekvédelmi 
szakellátások közül az otthont nyújtó, valamint az 
utógondozói feladatok ellátására: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy megállapodás jöjjön létre Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátások 
közül az otthont nyújtó, valamint az utógondozói feladatok 
ellátásra.  

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a melléklet szerinti 

megállapodás aláírására. 
 
3. A Közgyűlés felkéri a Gyermekvédelmi Igazgatóság 

igazgatóját, hogy minden év január 15. napjáig készítsen 
kimutatást a szekszárdi illetőségű gyermekekről a Tolna 
Megyei Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata számára. 

 
Felelős:  Az 1-2. pont esetében dr. Puskás Imre a Közgyűlés 

elnöke, 
a 3. pont esetében Farkas Rita a GYVI igazgatója 

Határidő: Az 1. pont esetében 2009. január 1. 
a 2. pont esetében 2008. december 31., 
a 3. pont esetében 2009. január 1-jét követően 
folyamatos 

 
 

k.m.f.t. 
 
 

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

Megállapodás 

(tervezet) 

Amely létrejött egyrészről a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(székhelye: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.) (a továbbiakban: Megbízó Önkormányzat), 
képviseli: Horváth István, polgármester, 
 
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13.) (a továbbiakban Megbízott Önkormányzat), képviseli: dr. Puskás 
Imre, a Közgyűlés elnöke között, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szakellátás biztosításának átvállalásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) 
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 81. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján az alábbi feltételekkel: 

 
1. Megbízó Önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekvédelmi szakellátások kötelező önkormányzati feladatai közül az otthont 
nyújtó ellátást, valamint az utógondozói ellátást – tárgyi és személyi feltételek 
hiányában – e szerződésben meghatározott mértékben Megbízott 
Önkormányzattal megállapodás megkötésével kívánja biztosítani. 

2. A szolgáltatás biztosítását felvállaló önkormányzat rendelkezik azokkal a 
feltételekkel, amelyek szükségesek és elégségesek a szolgáltatási 
megállapodásban vállalt feladat ellátásához.  

3. A Megbízott Önkormányzat kijelenti, hogy a Dél-Dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, mint szakhatóság a Tolna 
Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóságához tartozó nevelőszülői hálózat és a 
gyermekotthonok részére – a 8. számú különleges gyermekotthon kivételével – 
határozatlan időre működési engedélyt adott. Az engedélyezett ellátás típusa, a 
Gyvt. szerinti besorolása: otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás és 
utógondozói ellátás. 

 
4. A Megbízott Önkormányzat vállalja, hogy a szekszárdi illetőségű gyermekvédelmi 

szakellátásra szoruló gyermekek és fiatal felnőttek részére biztosítja az otthont 
nyújtó és az utógondozói ellátást az általa fenntartott, és a Tolna Megyei 
Gyermekvédelmi Igazgatósága által működtetett gyermekotthonokban, külső 
férőhelyen és a nevelőszülőknél, illetve ha a gyermek súlyosan fogyatékos, a 
gyámhivatal határozata alapján a Hétszínvilág Otthon kiskorú fogyatékosokat 
ellátó szakmai egységében. 

 
5. Az ellátás tartalma: A vonatkozó jogszabályok alapján teljes körű otthont nyújtó 

ellátás, utógondozói ellátás és gyám biztosítása. 
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6. A gondozási hely meghatározása a hatályos jogszabályok szerint a Tolna Megyei 
Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye, a Tolna megyei területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján a Gyámhivatal határozatával 
történik.  

 
7. Az eljárási rend: A gyermekek elhelyezésének, befogadásának és ellátásának 

részletes rendjét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet valamint a Tolna 
Megyei Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 15/2007. (VI. 27.) 
önkormányzati rendelete tartalmazza. 

 
8. A Felek a megállapodást 2009. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre 

kötik meg. 
 
9. A Megbízó Önkormányzat a Megbízott Önkormányzatnak évente a – normatív 

állami hozzájárulással nem fedezhető kiadások finanszírozása céljából – a 
Megbízott Önkormányzat által nyújtott szolgáltatás kiadásának a központi 
költségvetésből a Megbízott Önkormányzat számára biztosított normatív állami 
hozzájárulás  feletti összegét  a Szekszárd városi ellátottak számának 
alapulvételével –  a Függelékben foglaltak szerint – pénzeszközátadásként 
biztosítja.  

 
10. Megbízó Önkormányzat vállalja hogy a Függelékben meghatározott ellátotti 

létszámok és ellátási típusok szerint az ellátás kiadásához biztosított 
hozzájárulását négy egyenlő részletben, minden negyedév második hónapjának 
15. napjáig a Tolna Megyei Önkormányzat OTP Bank Szekszárdi fiókja 
1174605-15414007 számú számlájára átutalja. 

 
11. A területi gyermekvédelmi szakszolgálatot működtető Gyermekvédelmi 

Igazgatóság a tárgyévet követő év január 15. napjáig megküldi a Megbízó és a 
Megbízott Önkormányzatok számára a Szekszárd városi illetőségű ellátottakra 
vonatkozó gondozási napok kimutatását. 

 
12. A felek megállapodnak abban, hogy a tényleges költségvetési kiadások és az 

ellátotti létszám alapján a tárgyévet követő év április 30-áig  egymással 
elszámolnak. Az elszámolás szerint Megbízó Önkormányzatot terhelő fizetési 
kötelezettség, illetve Megbízott Önkormányzatot terhelő visszafizetési 
kötelezettség az elszámolás időpontja szerinti évben biztosított hozzájárulás 
mértékét növeli, illetve csökkenti.  

 
13. A Megbízott a szakmai munka teljesüléséről évente írásbeli beszámolót készít és 

azt a tárgyévet követő május 15. napjáig a Megbízónak megküldi.  
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14. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy az őt érintő ügyekben a gyermekvédelmi 

törvényben meghatározott fórumoknál panasszal éljen, valamint ahhoz, hogy 
alapvető jogai megsértése esetén bíróságnál és törvényben meghatározott más 
szerveknél eljárást kezdeményezzen. 

 
15. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél a 

költségvetési év utolsó napjával felmondhatja, egyben kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a felmondást legalább hat hónappal előbb közlik a másik féllel. A 
felmondási idő alatt mindkét fél köteles a jelen megállapodásban foglalt 
kötelezettségeit teljesíteni. 

 
16. A megállapodás felmondása esetén felek egymással a felmondás 

megszűnésének napjától számított három hónapon belül elszámolnak.  
 
17. A felmondó félnek a felmondás bejelentésével egy időben Szekszárd Város 

Gyámhivatalát és a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóságot tájékoztatnia 
kell az érintett gyermekek, illetve fiatal felnőttek gondozási hely 
megváltoztatásának előkészítése érdekében. 

 
18. A szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek egymással 

együttműködni. Ha bármelyik szerződő fél a jelen szerződésben rögzített vagy 
jogszabályban előírt kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a másik 
fél erre vonatkozó írásbeli jelzése alapján köteles a szerződésszegő vagy 
jogszabálysértő magatartását haladéktalanul megszüntetni. A mulasztó fél a 
szerződésszegő ill. jogszabálysértő magatartásból származó mindennemű igazolt 
kárt köteles a másik félnek megtéríteni.   

 
19. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Gyvt. rendelkezései 

az irányadók. 
 
A Felek a megállapodást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Szekszárd, 200…. ………………. 

 
 
 

Horváth István                dr. Puskás Imre 
     Szekszárd Megyei Jogú Város    a Tolna Megyei 
Közgyűlés 

 polgármestere             elnöke 
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Ellenjegyezem: 
 
 
 
 Amreinné dr. Gál Klaudia dr. Bartos Georgina 
 aljegyző      megyei főjegyző 

 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése…………számú 
határozatával, Tolna Megye Önkormányzat Közgyűlése……………számú 
határozatával jóváhagyta. 

   
 

Szekszárd, 200………  
 
 
 

  dr. Bartos Georgina 
       megyei főjegyző 

 
 


