
 
 
 
Szám: 2-7/2009. 
 
 

K I V O N A T 
 

 
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 119/2009. (XI. 27.) közgyűlési 
határozata az állampolgári jogok országgyűlési biztosa által az 
iskolai agresszió témájában készített jelentésről: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az állampolgári jogok 

országgyűlési biztosának az iskolai agresszió témájában 
készített jelentését megtárgyalta. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a – 2. sz. mellékletben 

foglalt – a Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott pedagógiai 
és közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás 
ellátásának módjáról szóló tájékoztatást megküldje az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosának. 

 
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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Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa 
Prof. Dr. Szabó Máté 
 
Budapest 

Szám:      1190-3/2009. 
Tárgy:      Tájékoztatás 
Előadó:   Jóföldi Gabriella 
 

Tisztelt Országgyűlési Biztos Úr! 

Az iskolákban előforduló erőszakos cselekmények vizsgálatáról készített 
jelentését köszönöm.  
Levelében kifogásolja, hogy a fenti témában való megkeresésére a Tolna Megyei 
Önkormányzat Általános Művelődési Központjának vezetője nem tudott 
tájékoztatást adni a pedagógiai intézetnek az iskolai agresszió és erőszakos 
cselekmények megelőzésével kapcsolatos módszertani munkájáról, 
intézkedéseiről, mert az Általános Művelődési Központnak ez az 
intézményegysége 2007. szeptember 1-jén megszűnt. Így arra megállapításra 
jutott, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat nem tesz eleget az önkormányzati 
törvényben rögzített kötelezettségének. 
A fentiekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 1-jei hatállyal 
átszervezte a fenntartásában működő Általános Művelődési Központot, így a 
pedagógia szakmai szolgáltatással összefüggő kötelező önkormányzati feladatot 
– 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. között - 1 évre kötött szolgáltatási 
szerződés útján láttuk el. 
2008. szeptember 1-jétől pedig közbeszerzési eljárás útján kiválasztott 
szolgáltatóval kötött 2 éves szerződés alapján látjuk el a pedagógiai szakmai 
szolgáltatás feladatát. 
 
Tisztelt Országgyűlési Biztos Úr! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat a fent leírtak szerint folyamatosan ellátja a 
pedagógiai szakmai szolgáltatói feladatát, tehát új intézmény kialakítására, vagy 
egyéb intézkedésre nincs szükség. 
Kérem, hogy a tájékoztatásomat fogadja el. 

Szekszárd, 2009. november 12. 

                  Tisztelettel: 

                                   dr. Puskás Imre 
 

 
 

 


