
 

 

Szám: 2-2/2009. 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 24-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 36/2009. (IV. 24.) közgyűlési 
határozata megállapodás elfogadásáról a Dél-Dunántúli 
Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a 
gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a Bezerédj-
Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 
módosításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. sz. 

melléklet szerinti szerződéstervezetet jóváhagyja, és 
felkéri elnökét a szerződés aláírására. 

 
2. A Közgyűlés a szerződésben vállalt 2009. évi 10.853,- 

ezer Ft kötelezettség teljesítését a költségvetési rendelet 
351. cím 5. jogcímcsoport, 6. jogcím terhére biztosítja. 

 
3. A Közgyűlés a 2. sz. melléklet szerinti szerződéstervezetet 

jóváhagyja, és felhatalmazza elnökét a 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, 
Határidő: azonnal 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

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



 
 
          

 
Támogatási szerződés 

 
 
A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., 
(továbbiakban Társulás) képviselője Dr. Hargitai János, a Társulási Tanács elnöke, 
 
valamint 
 
a Tolna Megyei Önkormányzat 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. (továbbiakban 
Önkormányzat), képviselője Dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke, 
 
a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó  speciális gyermekotthoni ellátást igénylő 
gyermekek ellátásának támogatására 2009. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig a 
következőkben állapodik meg: 
 

1. Az Önkormányzat támogatást nyújt 2009. évben a Társulásnak a kötelező 
önkormányzati feladatot jelentő speciális gyermekotthoni ellátásra, mely magába 
foglalja a Társulás által fenntartott szigetvári speciális gyermekotthonban  és a 
Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány által fenntartott speciális gyermekotthonban 
ellátottak ellátással kapcsolatos kiadásainak támogatását.  

 
2. A Társulás vállalja, hogy részben a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány szedresi, 

másrészt a 2008. július 1-től működését megkezdő saját szigetvári gyermekotthonában 
az Önkormányzat illetékességi területéről 4 fő részére biztosítja az ellátást. 

 
3. A Társulás 2009. évi finanszírozása a Társulási Tanács 6/2009. (02.25.) sz. határozata 

alapján az alábbi táblázat szerint alakul:  
 

Megnevezés Szigetvári 
Gyermekotthon

Bezerédji 
Alapítvány 

Pénzmaradvány 
alapján 

elszámolható 

2009. évi 
finanszírozás 

( ezer 
forintban) 

Tolna Megyei 
Önkormányzat 10.421 7.024 -6.572 10.873 

 
4. A támogatás éves szinten nem haladhatja meg a 10.873.000,-Ft-ot azaz tízmillió-

nyolcszázhetvenháromezer forintot.  
 

5. A szerződő felek az 1. pontban foglaltaknak megfelelő, mindösszesen négy férőhellyel 
kapcsolatos kiadások támogatására szóló szerződést 2009. január 1. napjától 2009. 
december 31. napjáig, határozott időtartamra – 12 hónapra - kötik meg. 

 
6. Az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott támogatás évi összegének 

negyedét – 2.718.250, azaz kettőmillió-hétszáztizennyolcezer-kettőszázötven forintot- 
átutalással, minden negyedév első hónapjának 10. napjáig a Társulás OTP Banknál 
vezetett 11731001-15587457 számú számlájára utalja. 
Az első utalásra 2009. március 31-ig kerül sor. 
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7. A Társulás a gondozási napok alapján az Önkormányzatnak 2010. január 15-ig 
elszámol, a gyermeklétszámhoz kapcsolódó esetleges túlfizetés összegét 2010. január 
25-ig visszafizeti. 

 
8. A gyermek elhelyezése a hatályos jogszabályok szerint az illetékes gyermekvédelmi 

szakértői bizottság szakvéleménye, az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
javaslata alapján, az illetékes gyámhivatal határozatával történik. Az elhelyezési 
értekezleten az Alapítvány gyermekotthonának vezetője, illetve megbízottja is részt 
vesz. 
 

9. Az Önkormányzat vállalja, hogy  
• az elhelyező bizottságokat, a gyermekotthonok, lakásotthonok figyelmét felhívja 

az elhelyezési lehetőségre,  
• igény és üres férőhely esetén a jelen megállapodással rögzített ellátást veszik 

igénybe,  
• a speciális ellátásra vonatkozó elhelyezési döntésről név feltüntetése nélkül írásban 

tájékoztatja a Társulást (az eljárás indításának, a döntésnek a dátuma, milyen 
típusú speciális ellátásra vonatkozik a döntés);  

• az intézményből tartósan, igazolatlanul távollevő gondozott gondozási helyének 
megváltoztatásáról a Társulás jelzésének kézhezvételét követő 30 napon belül 
gondoskodik;  

• a fizetési kötelezettségeiknek jelen megállapodás 3., 4. és 6. pontjaiban rögzítettek 
szerinti összegben, határidőben és módon eleget tesz.  

 
10. A Társulás vállalja, hogy 

• a rendelkezésre álló férőhelyek minél teljesebb kihasználása érdekében, 
amennyiben az Önkormányzat a számára biztosított (felszabaduló) férőhelyet 30 
napon belül nem tölti be, az igényeknek megfelelően a férőhelyet más 
önkormányzatoknak ajánlja fel a régióban; 

• folyamatos tájékoztatást ad a gyermekotthonoknak az igénybe vehető 
férőhelyekről; 

• 2009. november 30-ig tájékoztatót készít az Önkormányzat részére a támogatási 
szerződés teljesítéséről, és előkészíti a következő évi szerződést. 

 
11. Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült. 

 
12. Jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba.   

 
Szerződést felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.  
 
 
 
Pécs, 2009. március 09.         Szekszárd, 2009. április … 
 
 
 
 
 
 
………………………………………               …………………………………………… 
             Dr. Hargitai János                                                  Dr. Puskás Imre elnök                      
    Dél-Dunántúli Önkormányzati                                  Tolna Megyei Önkormányzat  
          Regionális Társulás   
       Társulási Tanácsának elnöke 



2. sz. mlléklet 

 
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
 
 
Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 
Szekszárd, Szent István tér 11-13., törzsszáma: 414005, képviseli dr. Puskás Imre, a 
Közgyűlés elnöke), továbbiakban Önkormányzat, 
 
másrészről a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány (székhelye: 7626 Pécs, Király u. 
58. I./9., képviseli Sándor Zoltán, kuratóriumi elnök), továbbiakban Szolgáltatást 
végző Alapítvány között 
 
az alulírott helyen és napon a közöttük 2005. április 27-én, személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalása tárgyában létrejött és 
2006. február 28-án, 2006. május 26-án, 2007. május 10-én, valamint 2008. április 
25-én  módosított ellátási szerződés (továbbiakban Szerződés) módosítására az 
alábbi feltételekkel: 
 
 
1. A Szerződés az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 
„2009. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig tartó átmeneti időszakban a 
Szolgáltatást végző Alapítvány által biztosított 2 férőhely finanszírozását a Dél-
Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács és a Bezerédj-Kastélyterápia 
Alapítvány között létrejött megállapodás alapján az abban rögzített feltételek mellett 
a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács vállalja át, erre az 
időszakra jelen szerződésben rögzítettek nem érvényesek.” 
 
2. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan képezi. 
 
A szerződő felek a szerződésmódosítást – mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
– az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták, és annak rendelkezéseit 
magukra nézve kötelezőnek tekintik. 
 
Szekszárd, 2009. április 24. 
 
 
…………………………………          ………………………………….. 

  Dr. Puskás Imre      Sándor Zoltán  
   a Tolna Megyei Közgyűlés       a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány 

elnöke          Kuratóriumának elnöke 
 
 
Ellenjegyezi: 
 
 
………………………………… 
    Dr. Bartos Georgina 
        megyei főjegyző 
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