
 
 
 
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 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési 
határozata intézményi alapító okiratok módosításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát 2010. 
január 1-jétől az alábbiak szerint módosítja: 
Az alapító okirat 26. Egyéb rendelkezések pontban 
meghatározott közoktatási feladatai kiegészül az alábbi 
tevékenységgel: „előkészítő 9. évfolyam”. 

 
2. A Közgyűlés az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény alapító okiratát módosító okiratot a határozat 1. 
számú, az egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 2. 
számú melléklete szerint jóváhagyja 

 
3. A Közgyűlés az Általános Művelődési Központ alapító okiratát 

2010. január 1-jétől az alábbiak szerint módosítja: 
Az alapító okirat 20. pontjában a Telephelyei, címei az alábbira 
módosul: „7100 Szekszárd, Garay tér. 9.” 

 
4. A Közgyűlés az Általános Művelődési Központ alapító okiratát 

módosító okiratot a határozat 3. számú, az egységes szerkezetű 
alapító okiratot a 4. számú melléklete szerint jóváhagyja.  

 
5. A Közgyűlés felkéri a Magyar Államkincstárt, hogy a törzskönyv 

módosítást 2010. január 1-jei időponttal jegyezze be. 
 
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 
 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézménye alapító okiratának módosításáról 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1) Az alapító okirat 26. Egyéb rendelkezések pontja az alábbiakkal egészül ki: 
- „ előkészítő 9. évfolyam” 
 

2) Az alapító okirat módosítása 2010. 1-jén lép hatályba.  
 

Szekszárd, 2010. január 1. 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …../2009. 
(XI.27.) kgy. határozatával 2010.január 1-jei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2009. november 27. 
 
 
 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 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménye 
Az intézmény a rövidebb Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
név használatára is jogosult. 

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  
 
 7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 

 
 A Tolna Megyei Közgyűlés 25/2009 (III. 27.) kgy. határozatával, 2009. 
július 1-  jei hatállyal 
 

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
  
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
Alapfokú oktatás 
 
Szakágazati besorolása: 852010   Alapfokú oktatás (szakágazat) 
 

6. Alaptevékenysége (2010. január 1-jétől alkalmazandó): 
 
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

(a fogyatékosság minden típusára) 
852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-

4. évfolyam) 
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  
(a fogyatékosság minden típusára) 

852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-
8. évfolyam) 

852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  
(a fogyatékosság minden típusára) 

853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása (a fogyatékosság minden típusára) 

853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon  
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853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon (a fogyatékosság minden típusára) 

853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon (a fogyatékosság minden típusára) 

855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (a 
fogyatékosság minden típusára) 

855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése (a fogyatékosság minden típusára) 

855918-1 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 
tanulószobai nevelése (a fogyatékosság minden típusára) 

855922-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (a fogyatékosság 
minden típusára) 

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
-   logopédiai ellátás, 
-   nevelési tanácsadás, 
-   konduktív pedagógiai ellátás, 
-   gyógytestnevelés, 
-   továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
-   iskolapszichológiai feladatok 

856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 
- gyógypedagógiai tanácsadás 

856013-1 Fejlesztő felkészítés   
856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára ( 

normál és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, a 
fogyatékosság minden típusára) 

559099-1 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 
561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése  
562916-1 Üdülői, tábori étkeztetés  
562917-1 Munkahelyi étkeztetés 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841901-1  Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
 
6/A. Alaptevékenysége (2009. december 31-ig alkalmazandó): 

 
801126   Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
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  
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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 
805212   Pedagógiai szakszolgálat 

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

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

805410   Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
805915   Oktatási célok és egyéb feladatok 
551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók számára 
552312   Óvodai intézményi étkeztetés 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
751922  Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
 

7. Kiegészítő tevékenysége (2010. január 1-jétől alkalmazandó): 
 
856011-2 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

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

562916-2 Üdülői, tábori étkeztetés  
561000-2 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562912-2 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913-2 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914-2 Tanulók kollégiumi étkeztetése  
562917-2 Munkahelyi étkeztetés 
682001-2 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
853221-2 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222-2 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon ( a fogyatékosság minden típusára) 

 
7/A. Kiegészítő tevékenység (2009. december 31-ig alkalmazandó) 
 

751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
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8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányának 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.  
 

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 
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 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 
 
17. Az intézmény típusa:  
 

Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 
- óvoda 
- általános iskola 
- szakiskola 
- kollégium 
- pedagógia szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 
- nevelési tanácsadás 

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:  
 

- Göllesz Viktor Tagintézmény 
      7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10. 
- Berkes János Tagintézmény 
      7173 Zomba-Paradicsompuszta 
- Speciális Óvodai Tagintézmény 
      7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1. 
- Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató 
      7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 
- Nevelési Tanácsadó 
      7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 

  
20. Telephelyei, címei:  
 

- 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34. 
- 7090 Tamási, Rákóczi u. 21. 
- 7200 Dombóvár, Szabadság u. 14. 

 
21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
22. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
meg. 
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23. Maximális gyermek- tanulólétszám:  
 

Óvoda:   10 fő 
Iskola: 420 fő 
 Kollégium: 190 fő 

 
24. Tagozat megnevezése: 
 
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) 
- ingyenes és kedvezményes étkeztetésről 
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről 
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról 
- diáksport feladatokról 
- szakiskolai oktatás keretében a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati oktatásról  
-  előkészítő 9. évfolyam 

 
 
Szekszárd, 2010. január 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. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal 
hagyta jóvá, és 2009. november 27-i ülésén a …/2009. (XI. 27.) kgy. határozatával 
módosította. Az alapító okirat 6., 7. és 8. pontjában foglaltakat 2010. január 1-jétől, 
6/A. , 7/A. és 8/A. pontjában foglaltakat 2009. december 31-ig kell alkalmazni. Az 
alapító okirat 6/A., 7/A. és 8/A. pontja 2009. december 3. napján hatályát veszti. 
 
 
Szekszárd, 2009. november 27. 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
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3. sz. melléklet 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja 

alapító okiratának módosításáról 
 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Általános 
Művelődési Központja alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1) Az alapító okirat 20. pontjában meghatározott Telephelyei, címei az alábbira 
módosul:  
„7100 Szekszárd, Garay tér 9.”  

 
2)  Az alapító okirat módosítása 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 

Szekszárd, 2010. január 1. 
 
 
 

 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. 
(XI. 27.) kgy. határozatával 2010. január 1-jei hatállyal jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2009. november 27. 
 
 
 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 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)): 
  
 
4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
  
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 
 Oktatást kiegészítő tevékenység   

 
Szakágazati besorolása:932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 

 
6. Alaptevékenysége (2010. január 1-jétől alkalmazandó): 
 

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
- tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 
      bizottsági tevékenység 

842153-1 Nemzetközi kulturális együttműködés 
 855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932-1 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855935-1 Szakmai továbbképzések 

 856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205-1 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása 
 931301-1 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

931302-1 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) 
tevékenysége támogatása 

 931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
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841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai  
 
6./A. Alaptevékenysége (2009. december 31-ig alkalmazandó): 
 

80521-2 Pedagógiai szakszolgálatok  
- tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 
      bizottsági tevékenység 

 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 valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai  

 
7. Kiegészítő tevékenysége (2010. január 1-jétől alkalmazandó): 
 
 855931-2 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932-2 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855935-2 Szakmai továbbképzések 

 856099-2 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
900400-2 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910501-2 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502-2 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931301-2 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

 
7/A. Kiegészítő tevékenysége (2009. december 31-ig alkalmazandó): 
 
8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
 
           A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet nem folytat. 

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. 
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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 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:  
 

Általános művelődési központ 
 

18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
 
19. Tagintézményei:  
  
20. Telephelyei, címei:  
 
 7100 Szekszárd, Garay tér 9.    
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21. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
rendelet szerint. 

 
22. A vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti 
meg. 

 
23. Maximális gyermek- tanulólétszám:  
 
24. Tagozat megnevezése: 
 
25. Évfolyamok száma: 
 
26. Egyéb rendelkezések: 
 
 
Szekszárd, 2010. január 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. június 26-i 
ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal 
hagyta jóvá, és 2009. november 27-i ülésén a …./2009. (XI.27.) kgy. határozatával 
módosította.  Az alapító okirat 6. és 7. pontjában foglaltakat 2010. január 1-jétől, 6/A. 
és 7/A. pontjában foglaltakat 2009. december 31-ig kell alkalmazni. Az alapító okirat 
6/A. és 7/A. pontja 2009. december 31. napján hatályát veszti. 
 
 
Szekszárd, 2009. november 27. 
 
 
 
 dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
 


