
 
 
 
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 120/2009. (XI. 27.) közgyűlési 
határozata a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással 
valamint a Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi 
Társulással a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 
kötött megállapodás módosításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Völgységi 

Többcélú Kistérségi Társulással valamint a Tamási-Simontornyai 
Többcélú Kistérségi Társulással a pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátására 2005. december 20-án kötött és többször 
módosított megállapodásokat az 1. és 2. sz. mellékletben 
foglaltak szerint módosítja. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a mellékletek szerinti 

megállapodás-módosítás 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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1. sz. melléklet 
 

Megállapodás módosítása 
egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok 

megbízás keretében történő ellátására 
 

 
mely létrejött egyfelől a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulása (székhelye: 7090 Tamási, Nyírfa sor 15.) képviseli: 
Barkóczi József elnök mint Megbízó, másfelől a Tolna Megyei Önkormányzat 
(székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) képviseli: dr. Puskás Imre, a 
Közgyűlés elnöke mint Megbízott között az alábbi feltételekkel: 
 

1. A szerződő felek az egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok megbízás 
keretében történő ellátására 2005. december 20-án kötött és 2007. február 
14-én módosított megállapodás 1. pontja a feladatok felsorolásánál kiegészül 
az alábbi tevékenységekkel: „iskolapszichológusi szolgáltatás; továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadás” 

 
2. A Megállapodás 3. pontjának első mondata helyébe a következő lép: 

„Megbízó a feladatellátás finanszírozását a többcélú kistérségi társulások 
közoktatási szakszolgálati feladataira kapott normatív és egyéb állami 
támogatás összegéből biztosítja. 

 
3. A szerződő felek az 1. pontban megjelölt megállapodásnak jelen módosítással 

nem érintett pontjait változatlan tartalommal továbbra is hatályosaknak 
tekintik. 

 
 
Szekszárd, 2009. november ….. 
 
 
            dr. Puskás Imre        Barkóczi József 
       a Közgyűlés elnöke                          a Társulás elnöke 
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2. sz. melléklet 
 

 Megállapodás módosítása 
egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok 

megbízás keretében történő ellátására 
 

 
mely létrejött egyfelől a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (székhelye: 7150 
Bonyhád, szabadság tér 1.) képviseli: Potápi Árpád János elnök mint Megbízó, 
másfelől a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István 
tér 11-13.) képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke mint Megbízott között az 
alábbi feltételekkel: 
 
1. A szerződő felek az egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok megbízás 

keretében történő ellátására 2005. december 20-án kötött és 2007. február 14-
én, valamint 2008. július 1-jén módosított megállapodás 1. pontja a feladatok 
felsorolásánál kiegészül az alábbi tevékenységgel: „iskolapszichológusi 
szolgáltatás” 

 
2. A Megállapodás 3. pontjának első mondata helyébe a következő lép: „ Megbízó 

a feladatellátás finanszírozását a többcélú kistérségi társulások közoktatási 
szakszolgálati feladataira kapott normatív és egyéb állami támogatás 
összegéből biztosítja. 

 
3. A szerződő felek az 1. pontban megjelölt megállapodásnak jelen módosítással 

nem érintett pontjait változatlan tartalommal továbbra is hatályosaknak tekintik. 
 
 
Szekszárd, 2009. november  ….. 
 
 
            dr. Puskás Imre       Potápi Árpád János 
                 a Közgyűlés elnöke                           a Társulás elnöke 

 
 


