
Szám: 2/2010. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. február 15-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 14/2010. (II. 15.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági 
Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a törvényben 

kötelezően ellátandó feladatok közé sorolt, és a gyermek- 
és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos teendőket a 
mellékelt megállapodás szerinti módon – 2010. január 1-
ével kezdődően 3 éves időtartamra – továbbra is a Tolna 
Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány útján látja el. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a mellékelt 

megállapodás 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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M E G Á L L A P O D Á S 
 

kötelező önkormányzati  feladat 
átadásáról-átvételéről 

 
 
 

mely létrejött egyrészről Tolna Megye Önkormányzata (7100 Szekszárd, Szent István 
tér 11-13.), mint a feladatot átadó, valamint a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági 
Közalapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 6.), mint a feladatot átvevő között az alábbi 
időpontban és feltételek mellett: 
 
 
1. Szerződő felek megállapítják, hogy a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bekezdésének a) pontjában felsorolja a 
megyei önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok között a gyermek- és 
ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat. 

 
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban leírt feladatokat 2010. 

január 1-jétől a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány továbbra is 
ellátja, melyek részletezve az alábbiak: 

 
- Az ifjúságpolitikai tevékenységet folytató intézmények és szervezetek 

hálózatának informatikai kiszolgálása, az ifjúságpolitikai ellátás információit 
igénylő fiatalok tájékoztatása. 

 
- Az ifjúság szabadidős tevékenysége (táborozás, üdülés, nemzetközi csere, 

ifjúsági találkozók stb.) terén kínálkozó lehetőségek koordinálása, kiajánlása. 
 

- Területi ifjúsági rendezvények előkészítése, bonyolításában való 
közreműködés. 

 
- Az ifjúság körében jelentkező társadalmi problémák kezelésében való 

koordinatív közreműködés. 
 

- A kormány ifjúságpolitikai tevékenységének területi segítése. 
 

- A gyermek- és ifjúsági intézmények és szervezetek részére jogi, munkaügyi, 
pénzügyi, üzemeltetési stb. tanácsadás, programtervek koordinálása, 
reklámpropaganda tevékenység összehangolása. 

 
- A megye nemzetközi ifjúsági kapcsolatainak segítése. 

 
3. Tolna Megye Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott 

feladatok ellátásának költségfedezetét a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági 
Közalapítvány részére az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében 
megállapított mértékben - negyedévenként egyenlő részletekben - minden 
negyedév első hónapjának utolsó napjáig biztosítja. 
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Szerződő felek jelen megállapodást 2013. december 31-ig tartó időtartamra kötik. 
 
A feladat-ellátási kötelezettségek törvényi szabályozásának változása esetén azok 
hatálybalépésével egyidejűleg jelen megállapodás hatályát veszti. 
 
 
Szekszárd, 2010. február … 
 
 
 
 
 
 

Gerzsei Péter              dr. Puskás Imre 
 a Kuratórium elnöke a Közgyűlés elnöke 


