
 
 
 
Szám: 2-6/2009. 

 
 

K I V O N A T 
 

 
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. szeptember 18-i 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 85/2009. (IX. 18.) közgyűlési 
határozata közoktatási feladatellátási megállapodás 
megkötésére az Energetikai Szakközépiskola és az Esély 
Szolgáltató és Szakképző Iskola fenntartóival: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Energetikai 
Szakközépiskola és az Esély Szolgáltató és Szakképző Iskola 
fenntartóival kötendő közoktatási feladatellátási megállapodást 
a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza 
elnökét azok 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 
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Közoktatási megállapodás 
 
 
 
amely létrejött egyfelől a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, 
Szent I. tér 11-13.) képviselője dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke, másfelől az 
ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány, (székhelye: 7030 Paks, Dózsa 
Gy. u. 95.) képviselője Horváth Miklós kuratóriumi elnök mint az Energetikai 
Szakközépiskola és Kollégium (székhely: 7030 Paks, Dózsa Gy. 95.) fenntartója 
között a következő feltételekkel: 
 
 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti nevelési-oktatási 
intézményt az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány fenntartja, és 
ezzel Tolna megye területén szakközépiskolai oktatást, szakképzést, 
kollégiumi ellátást, valamint felnőttoktatást lát el. Az intézménybe felvehető 
legmagasabb tanulói létszám: 760 fő, a kollégiumba felvehető maximális 
tanulólétszám 200 fő. 

2. A fenti intézmény működési engedélyét 2130-2/2008. számon, módosítását 
2130-4/2008. számon a Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzője adta ki. 

3. A fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a képzést a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény szerint a Tolna megyei közoktatás-fejlesztési tervhez 
illeszkedő, elfogadott és fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program 
alapján látja el. 

4. Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás alapján a 
nevelési-oktatási intézményt látogató tanulók ingyenesen vehetik igénybe a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. §-ában meghatározott 
szolgáltatásokat. 

5. Felek jelen megállapodást 2009. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig 
kötik. 

6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás lejárta előtti évben 
megkezdik annak egyeztetését, hogy jelen megállapodást milyen feltételek 
mellett hosszabbítják meg. 

7. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást közös megegyezéssel 
megszüntethetik. A megszüntetés azonban nem érintheti azoknak a 
tanulóknak a helyzetét, akiket a megállapodásban foglaltak alapján az 
intézménybe felvettek. 

8. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvényt valamint a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvében foglaltakat kell alkalmazni. A Felek megegyeznek abban, 
hogy vitás ügyeik rendezése céljából a bírósági út megindítása előtt kötelező 
egyeztetést tartanak. 

9. Jelen megállapodást a Felek elolvasást követően jóváhagyólag aláírásukkal 
láttak el. 

 
Szekszárd, 2009. szeptember 1. 
 
 
 
 
  Horváth Miklós       dr. Puskás Imre 
                   kuratóriumi elnök                        a Közgyűlés elnöke 
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Záradék 
 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (IX. 18.) 
közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
 
Szekszárd, 2009. szeptember 18. 
 
         dr. Bartos Georgina 
           megyei főjegyző 
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Közoktatási megállapodás 
 
 
 
amely létrejött egyfelől a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, 
Szent I. tér 11-13.) képviselője dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke, másfelől az 
Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Szakképesítéséhez Jutásának 
Támogatásáért, (székhelye: 7144 Decs, Szövetkezet u. 16.) képviselője Lőczi 
József kuratóriumi elnök mint az Esély" Szolgáltató, Szakképző Iskola 
(székhely: 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10.) fenntartója között a következő 
feltételekkel: 
 
 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti nevelési-oktatási 
intézményt az Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Szakképesítéséhez 
Jutásának Támogatásáért fenntartja, és ezzel Tolna megye területén 
iskolarendszerű szakképzést és felnőttoktatást lát el. Az intézménybe 
felvehető legmagasabb tanulói létszám: 300 fő. 

2. A fenti intézmény működési engedélyét 717/1998. számon a Tolna Megyei 
Önkormányzat Főjegyzője adta ki. 

3. A fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a képzést a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény szerint a Tolna megyei közoktatás-fejlesztési tervhez 
illeszkedő, elfogadott és fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program 
alapján látja el. 

4. Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás alapján a 
nevelési-oktatási intézményt látogató tanulók ingyenesen vehetik igénybe a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. §-ában meghatározott 
szolgáltatásokat. 

5. Felek jelen megállapodást 2009. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig 
kötik. 

6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás lejárta előtti évben 
megkezdik annak egyeztetését, hogy jelen megállapodást milyen feltételek 
mellett hosszabbítják meg. 

7. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást közös megegyezéssel 
megszüntethetik. A megszüntetés azonban nem érintheti azoknak a 
tanulóknak a helyzetét, akiket a megállapodásban foglaltak alapján az 
intézménybe felvettek. 

8. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvényt valamint a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvében foglaltakat kell alkalmazni. A Felek megegyeznek abban, 
hogy vitás ügyeik rendezése céljából a bírósági út megindítása előtt kötelező 
egyeztetést tartanak. 

9. Jelen megállapodást a Felek elolvasást követően jóváhagyólag aláírásukkal 
láttak el. 

 
Szekszárd, 2009. szeptember 1. 
 
 
 
 
  Lőczi József       dr. Puskás Imre 
                   kuratóriumi elnök               a Közgyűlés elnöke 



 5
 
 
Záradék 
 
A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (IX. 18.) 
közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
 
Szekszárd, 2009. szeptember 18. 
 
         dr. Bartos Georgina 
           megyei főjegyző 
 


