
Szám: 2-1/2009. 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. március 27-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 24/2009. (III. 27.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek alapító 
okiratának módosításáról, a 2008. évi CV. törvény 
előírásain alapuló besorolásáról: 
 
I. 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskoláját, 
Készségfejlesztő és Speciális Szakiskoláját, a 
költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a törvény 15. és 18. §-aiban foglaltak 
alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján 
közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A 
közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézmény. A 
Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz 
gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervnek sorolja be. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János Általános 

Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és 
Kollégiuma irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése, Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13., valamint a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13., az alapítói jogokkal felruházott irányító 
szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 
székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János Általános 

Iskolája, Készségfejlesztő és Speciális Szakiskolája 
jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú 
oktatás. 

 
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati 

besorolása nem változik. 
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5. Az intézmény kiegészítő tevékenységei az alábbiak: 
„751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő 
tevékenységként, 
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő 
tevékenységek”  
 

6. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem 
folytat.  

 
7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, 

választási rendje kiegészül a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) 
Kormányrendeletre történő hivatkozással. 

 
8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.  

 
9. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskolája, 
Készségfejlesztő és Speciális Szakiskolája alapító okiratát 
a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, illetve 
jóváhagyja. 

 
II. 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskoláját, 
Speciális Szakiskoláját és Kollégiumát a költségvetési 
szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) 
és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 
15. és 18. §-aiban foglaltak alapján, típusa szerint, 
tevékenységének jellege alapján közszolgáltató 
költségvetési szervnek sorolja be. A közszolgáltató 
költségvetési szerv fajtája közintézmény. A Közgyűlés a 
költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt funkciói 
szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervnek sorolja be. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános 

Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma irányító 
szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 
Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., 
valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Elnöke, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13., az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, a 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
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3. A Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános 

Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 
jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú 
oktatás. 

 
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége kiegészül a 

„801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, 
oktatás” szakfeladattal, szakágazati besorolása, 
alaptevékenysége egyebekben nem változik.  

 
5. Az intézmény kiegészítő tevékenységei az alábbiak: 

„751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő 
tevékenységként, 
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő 
tevékenységek”  

 
6. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem 

folytat.  
 
7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, 

választási rendje kiegészül a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) 
Kormányrendeletre történő hivatkozással. 

 
8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.  

 
9. Az alapító okiratban a tagozat feltüntetésre kerül: „Nappali 

tagozat”. 
 

10. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskolája, 
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma alapító okiratát a 
határozat 2. számú melléklete szerint módosítja, illetve 
jóváhagyja. 

 
III. 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatát a 
költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a törvény 15. és 18. §-aiban foglaltak 
alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján 
közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A 
közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézmény. A 



 
4

Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz 
gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervnek sorolja be. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai 

Szakszolgálata irányító szerve a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése, Székhelye: 7100 Szekszárd, 
Szent István tér 11-13., valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 
Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal 
felruházott irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai 

Szakszolgálata jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Oktatási kiegészítő tevékenység. 

 
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati 

besorolása, alaptevékenysége nem változik, az intézmény 
kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem 
folytat.  

 
5. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, 

választási rendje kiegészül a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) 
Kormányrendeletre történő hivatkozással. 

 
6. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.  

 
7. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata alapító 
okiratát a határozat 3. számú melléklete szerint módosítja, 
illetve jóváhagyja. 

 
IV. 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat Speciális Óvodáját a költségvetési 
szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) 
és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 
15. és 18. §-aiban foglaltak alapján, típusa szerint, 
tevékenységének jellege alapján közszolgáltató 
költségvetési szervnek sorolja be. A közszolgáltató 
költségvetési szerv fajtája közintézmény. A Közgyűlés a 
költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt funkciói 
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szerint önállóan működő költségvetési szervnek sorolja 
be. A költségvetési szerv előirányzatai felett teljes 
jogkörrel rendelkezik. Az önállóan működő költségvetési 
szerv meghatározott szellemi és fizikai (technikai) 
támogató tevékenységeit (ezen belül különösen: 
pénzügyi-gazdasági feladatait) a Tolna Megyei 
Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata látja el.  

 
2. A költségvetési szerv előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkezik. 
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája irányító 
szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 
Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., 
valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Elnöke, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-
13., az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, a 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája 

jogszabályban meghatározott közfeladata: Óvodai 
nevelés. 

 
5. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati 

besorolása, alaptevékenysége nem változik, az intézmény 
kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem 
folytat.  

 
6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, 

választási rendje kiegészül a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) 
Kormányrendeletre történő hivatkozással. 

 
7. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.  

 
8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája alapító okiratát a 
határozat 4. számú melléklete szerint módosítja, illetve 
jóváhagyja. 

 
V. 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központját a 
költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. 
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törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a törvény 15. és 18. §-aiban foglaltak 
alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján 
közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A 
közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézmény. A 
Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz 
gyakorolt funkciói szerint önállóan működő költségvetési 
szervnek sorolja be. Az önállóan működő költségvetési 
szerv meghatározott szellemi és fizikai (technikai) 
támogató tevékenységeit (ezen belül különösen: 
pénzügyi-gazdasági feladatait) a Tolna Megyei 
Önkormányzat Wosinsky Mór Múzeuma látja el.  

 
2. A költségvetési szerv előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkezik. 
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési 
Központjának irányító szerve a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése, Székhelye: 7100 Szekszárd, 
Szent István tér 11-13., valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 
Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal 
felruházott irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési 

Központja jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Közösségi-művelődési tevékenység. 

 
5. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati 

besorolása, alaptevékenysége nem változik, az intézmény 
kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem 
folytat.  

 
6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, 

választási rendje kiegészül a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvényre történő hivatkozással. 

 
7. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.  

 
8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja 
alapító okiratát a határozat 5. számú melléklete szerint 
módosítja, illetve jóváhagyja. 
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VI. 
1. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozat 1-5. számú 

melléklete szerinti alapító okiratokat 2009. július 1-jei 
hatállyal bocsássa ki. 

 
2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a törzskönyvi 

nyilvántartással kapcsolatos bejelentési kötelezettségnek 
tegyen eleget. 

 
Felelős:   VI. 1. pont esetében dr. Puskás Imre a Közgyűlés 

elnöke, 
A VI. 2. pont esetében dr. Bartos Georgina megyei 
főjegyző. 

Határidő: 2009. május 15. 
 
 
 

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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1. sz. 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 alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

 Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskolája, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Kollégiuma. 
Az intézmény a rövidebb Berkes János Általános Iskola és Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola név használatára is jogosult. 
 

2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7173 Zomba-Paradicsompuszta 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Alapfokú oktatás 
 

6. Alaptevékenysége: 
 
     852010     Alapfokú oktatás (szakágazat) 
     801225     Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
  nevelése, oktatása 

802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
nevelése, oktatása  

802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai 
oktatás 

802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 

805113 Napközi otthon és tanulószobai foglalkozás 
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók számára 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
751922  Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
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7. Kiegészítő tevékenysége: 
 

751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
 

8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
9. Működési köre: 

 
Tolna megye, indokolt, kivételes esetben fogad és átad más megyéből, illetve 
más megyének is tanulókat.  

 
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 

 
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
12. Típus szerinti besorolása: 

 
a) A tevékenységek jellege alapján: 

 
közszolgáltató költségvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 
 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
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14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 

15. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
16. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
17. Az intézmény típusa:  
  

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása, teljes körű diákotthoni 
ellátása. 
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   

 
18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
19. Tagintézményei:  
 
20. Telephelyei, címei:  
 
21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
22. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A vagyon használója 
 
23. Maximális gyermek- tanulólétszám:  

 
Iskola: 120 fő 
 Kollégium:   70 fő 
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24. Tagozat megnevezése: 
  
 Nappali tagozat 
 
25. Évfolyamok száma: 
 

Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 1-10. évfolyam + 11. évfolyamtól szakképzés az 
„Életkezdésre felkészítő program I. és II.” alapján, moduláris rendszerben. 

 
26. Egyéb rendelkezések: 
 

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: 
- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról 

 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 
 
 
 

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

 
 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 27-
i ülésén a 24/2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta 
jóvá. 
 
 
Szekszárd, 2009. …. hónap … nap. 
 
 
         dr. Bartos Georgina 

    megyei főjegyző 
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2. sz. 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 alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskolája, Speciális 
Szakiskolája és Kollégiuma 
Az intézmény a rövidebb Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális 
Szakiskola név használatára is jogosult. 

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 10. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Alapfokú oktatás 
 

6. Alaptevékenysége: 
 

852010   Alapfokú oktatás (szakágazat) 
801214   Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása 
802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

nevelése, oktatása  
802241 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai 

oktatás 
802252 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés 

megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 
805113 Napközi otthon és tanulószobai foglalkozás 
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók számára 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
751922  Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
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7. Kiegészítő tevékenysége: 
 

751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
 

8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
9. Működési köre: 

 
Tolna megye, indokolt, kivételes esetben fogad és átad más megyéből, illetve 
más megyének is tanulókat.  

 
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 

 
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
12. Típus szerinti besorolása: 

 
a) A tevékenységek jellege alapján: 

 
közszolgáltató költségvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 
 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 
 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 
választási rendje 

  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
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14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
15. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
16. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
17. Az intézmény típusa:  

 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása, teljes körű diákotthoni 
ellátása. 
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   

 
18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
19. Tagintézményei:  
  
20. Telephelyei, címei:  
 
21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
22. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A vagyon használója 
 
23. Maximális gyermek- tanulólétszám:  

 
Iskola: 300 fő 
 Kollégium: 120 fő 
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24. Tagozat megnevezése: 
 
 Nappali tagozat 
 
25. Évfolyamok száma: 
 

Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 1-10. évfolyam + 11. évfolyamtól az 1993. évi 
LXXVI tv szerint OKJ-ben meghatározott képzési idő. 
 
Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi 
szakmacsoportokban 
- könnyűipar 
- mezőgazdaság 

 
26. Egyéb rendelkezések: 
 

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: 
- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról 

 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 
 
 
 
 

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

 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 27-
i ülésén a 24/2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta 
jóvá. 
 
Szekszárd, 2009. …. hónap … nap. 
 
 
         dr. Bartos Georgina 

  megyei főjegyző  
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3. sz. 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 alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata 
 

2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Bartina utca 21. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Oktatást kiegészítő tevékenység 
 

6. Alaptevékenysége: 
 
 856000 Oktatást kiegészítő tevékenység (szakágazat) 
 805212 Pedagógiai szakszolgálat 

-   gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 
fejlesztő felkészítés, 

-  tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs 
bizottsági tevékenység, 

-   logopédiai ellátás, 
-   nevelési tanácsadás, 
-   konduktív pedagógiai ellátás, 
-   gyógytestnevelés, 
-   továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
-   iskolapszichológiai feladatok. 

 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 

7. Kiegészítő tevékenysége: 
 
 
 
 



 
17

8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
9. Működési köre: 

Tolna megye.  
 
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 

 
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
12. Típus szerinti besorolása: 

 
a) A tevékenységek jellege alapján: 

 
közszolgáltató költségvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 
 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 
 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
15. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
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16. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
17. Az intézmény típusa:  

 
Pedagógiai szakszolgálatot ellátó többcélú, közös igazgatású közoktatási  
intézmény. 

 
18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
19. Tagintézményei:  
 
  Nevelési Tanácsadó, Tamási 
 
20. Telephelyei, címei:  
            
 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34. 
 7090 Tamási, Fő utca 1. 
 7200 Dombóvár, Szabadság út 14. 
 
21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
22. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A vagyon használója 
 
23. Maximális gyermek- tanulólétszám:  
 
24. Tagozat megnevezése: 
 
25. Évfolyamok száma: 
 
26. Egyéb rendelkezések: 
 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 
 
 

         dr. Puskás Imre               dr. Bartos Georgina 
      a Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 
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Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 27-
i ülésén a 24/2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta 
jóvá. 
 
Szekszárd, 2009. …. hónap … nap. 
 
 
         dr. Bartos Georgina 

    megyei főjegyző 
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4. sz. 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 alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

 Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája  
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Óvodai nevelés 
 

6. Alaptevékenysége: 
 851020   Óvodai nevelés (szakágazat) 

801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
552312 Óvodai intézményi étkeztetés 

 
8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
9. Működési köre: 

Tolna megye  
 
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 

 
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
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12. Típus szerinti besorolása: 
 
a) A tevékenységek jellege alapján: 

 
közszolgáltató költségvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv meghatározott 
szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit (ezen belül 
különösen: pénzügyi, gazdasági feladatait) a Tolna Megyei Önkormányzat 
Pedagógiai Szakszolgálata látja el. 

 
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az 
alapító szerv bízza meg.  
 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 
15. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
16. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
17. Az intézmény típusa:  

 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodája. 
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   
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18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
19. Tagintézményei:  
  
20. Telephelyei, címei:  
 
21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
22. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A vagyon használója 
 
23. Maximális gyermeklétszám: 10 fő 
 
24. Tagozat megnevezése: 
 
25. Évfolyamok száma: 
 
  1 csoport 
 
26. Egyéb rendelkezések: 
 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 
 
 
 

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

 
 
Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 27-
i ülésén a 24/2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta 
jóvá. 
 
 
Szekszárd, 2009. …. hónap … nap. 
 
 
         dr. Bartos Georgina 

    megyei főjegyző
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 5. sz. 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 alább megnevezett 
költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja 
Az intézmény rövid neve, amelyet ügyintézésében jogosult hivatalos névként 
használni: Tolna Megyei Általános Művelődési Központ.  

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok): 
 Tolna Megyei Közgyűlés 135/2007. (XII. 21.) Kgy. határozat 
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja Pedagógiai, 

Kulturális Intézete és Esélyek Háza 
 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 53. 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
 Közösségi-művelődési tevékenység. 

 
6. Alaptevékenysége: 
 
 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabagidős tevékenység  
   (szakágazat) 
 92181-5 Művelődési központok tevékenysége 
 92171-6 Egyéb művészeti tevékenység 
 92601-8 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység 
 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 

80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
 92403-6 Diáksport 
 92404-7 Sportcélok és feladatok 
 92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 
 75192-2 Önkormányzatok elszámolásai 
  
7. Kiegészítő tevékenysége: 
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8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
9. Működési köre: 

 
Tolna megye  

 
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. 

 
11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 
11-13. 

 
12. Típus szerinti besorolása: 

 
a) A tevékenységek jellege alapján: 

 
közszolgáltató költségvetési szerv 
 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 
 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 
 
Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv meghatározott 
szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit (ezen belül 
különösen: pénzügyi, gazdasági feladatait) a Tolna Megyei Önkormányzat 
Wosinsky Mór Múzeuma látja el. 

 
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje 
  

A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint pályázat útján, 
határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az alapító szerv bízza meg.  
 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
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15. Alapító, illetve a fenntartó neve: 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 
 
16. A fenntartó szerv címe (székhelye): 
 
 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
17. Az intézmény típusa:  
 

Általános művelődési központ 
 

18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
19. Tagintézményei:  
  
20. Telephelyei, címei:  
 
21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
22. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A vagyon használója 
 
23. Maximális gyermek- tanulólétszám:  
 
 
24. Tagozat megnevezése: 
 
 
25. Évfolyamok száma: 
 
 
26. Egyéb rendelkezések: 
 
 
 
Szekszárd, 2009. július 1. 
 
 
 

         dr. Puskás Imre               dr. Bartos Georgina 
      a Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 
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Z á r a d é k: 
 
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 27-
i ülésén a 24/2009. (III. 27.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta 
jóvá. 
 
 
Szekszárd, 2009. …. hónap … nap. 
 
 
         dr. Bartos Georgina 

  megyei főjegyző  
 

 
 

 
 

  
 
 


