
Szám: 2-3/2010. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. június 25-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 66/2010. (VI. 25.) közgyűlési 
határozata  a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulással egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok 
ellátására kötendő megállapodások jóváhagyásáról 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése vállalja, hogy 
megállapodás alapján – az általa fenntartott Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény útján – ellátja a 
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
iskolapszichológusi szolgáltatás és gyógytestnevelés feladatait. 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 17/2010. (III. 
30.) OKM rendelet szerint benyújtott támogatási igény 
elfogadása esetén az 1. számú melléklet szerinti megállapodást 
aláírja. 
 
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a 2. számú melléklet 
szerinti megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia 
 



1. sz. melléklet 
 

 
Megállapodás  

az iskolapszichológusi feladat megbízás keretében történő ellátására 
 
mely létrejött egyfelől a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
(székhelye: 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.) képviseli: Horváth István, 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 napon és feltételekkel: 
 

1. A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megbízza a Tolna 
Megyei Önkormányzatot, hogy - a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet szerint 
benyújtott támogatási igény elfogadása esetén - 2010. szeptember 1-jétől 2011. 
június 30-ig az általa fenntartott Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény útján gondoskodjon a társult települések közigazgatási területén az 
iskolapszichológusi szolgáltatás ellátásáról. 

2. A Megbízott az 1. pontban foglalt tevékenységet a mindenkori hatályos 
jogszabályok és szakmai előírások szerint köteles végezni. Megbízott 
tevékenysége során köteles a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv, a képzési 
kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) 
MKM rendelet és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM 
rendeletben foglalt rendelkezések maradéktalan érvényesítésére. 

3. Megbízó vállalja, hogy a feladatellátás finanszírozását a központosított állami 
támogatásból és saját forrásból biztosítja. Saját forrásból kell biztosítani az 
elnyert támogatás és a feladat ellátásával összefüggő kiadások különbözetét. A 
Megbízó a hozzájárulást negyedévente, a negyedév első hónapjának 15. 
napjáig utalja át a Megbízott számlájára. 

4. Megbízó elfogadja, hogy ha a Megállapodás 3. pontjában foglalt határidő 
elteltétől számított 30. napon sem írják jóvá Megbízott számláján a 
negyedévben esedékes hozzájárulása összegét, akkor Megbízott azonnali 
beszedési megbízást nyújtson be ellene. Megbízó az azonnali beszedési 
megbízásra vonatkozó felhatalmazást Megbízott nevére szólóan – a 
számlavezető bankja záradékolásával - a Megállapodás aláírásakor megadja.  

5. Megbízott köteles a fenti iskolapszichológusi feladatokkal összefüggő 
kiadásokról elkülönített nyilvántartást vezetni, az elszámolt kiadásokat számviteli 
bizonylatokkal alátámasztani és igazolni. 

6. Megbízó a Megbízottal a megállapodás tárgya szerinti iskolapszichológusi 
feladatok ellátásáról 2011. június 25-ig az adott tanév/nevelési év tényleges 
mutatószámaival köteles elszámolni. 

7. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél 
felmondhatja, egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felmondást legalább 
60 nappal előbb közlik a másik féllel. A felmondási idő alatt mindkét fél köteles a 
jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit teljesíteni. 

8. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései 
szerint kell eljárni. 

 
Szekszárd, 2010. június … 

 
 
          dr. Puskás Imre             Horváth István 

           a Közgyűlés  elnöke                                                  a Társulás elnöke 
 
 

 



2. sz. melléklet 
 

Megállapodás 
gyógytestnevelési feladatok megbízás keretében történő ellátására 

 
mely létrejött egyfelől a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
(székhelye: 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.) képviseli: Horváth István, 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 napon és feltételekkel: 
 

1. A Többcélú Kistérségi Társulás megbízza a Tolna Megyei Önkormányzatot, hogy 
2010. szeptember 1-jétől - határozatlan ideig - az általa fenntartott Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény útján gondoskodjon az 1. sz. függelékben 
megjelölt közoktatási intézményekben a gyógytestnevelési feladatok ellátásáról. 

2. A Megbízott az 1. pontban foglalt tevékenységet a mindenkori hatályos 
jogszabályok és szakmai előírások szerint köteles végezni. Megbízott 
tevékenysége során köteles a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv, a képzési 
kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM 
rendelet és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendeletben 
foglalt rendelkezések maradéktalan érvényesítésére. 

3. Megbízó a feladatellátás finanszírozását a többcélú kistérségi társulások 
közoktatási szakszolgálati feladataira kapott normatív támogatás 
gyógytestnevelésre előirányzott összegéből biztosítja. A Megbízó által adott 
támogatás elsődlegesen a feladat ellátásával összefüggő személyi kiadások 
fedezetét szolgálja. A Megbízó a hozzájárulást évente két alkalommal (júniusban és 
decemberben fele-fele arányban) utalja át a Tolna Megyei Önkormányzat 
számlájára. 

4. A Megbízott tudomásul veszi, hogy egy gyermek/tanuló után gyógytestnevelés 
tekintetében heti 1 alkalommal történő ellátás kerül finanszírozásra a kistérségi 
normatíva terhére. 

5. Megbízott köteles a gyógytestnevelési feladatokkal összefüggő kiadásokról 
elkülönített nyilvántartást vezetni, az elszámolt kiadásokat számviteli bizonylatokkal 
alátámasztani és igazolni. 

6. A normatív támogatás igénylése, valamint az azzal járó elszámolás a Megbízó 
feladata, melyhez a Megbízott köteles adatokat szolgáltatni az ÁHT 64. § (5) 
bekezdése szerinti időszakot megelőzően. Normatíva igénylésnél és elszámolásnál 
jogcímenként egy ellátott csak egyszer vehető figyelembe. Megbízó a Megbízottal a 
megállapodás tárgya szerinti pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásának 
finanszírozásáról évente - a zárszámadás keretében – pénzügyi elszámolást készít 
az ellátottak tényleges létszáma, illetve a kiadások tényleges teljesítése 
figyelembevételével. 

7. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél a nevelési 
év/tanítási év végével felmondhatja, egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
felmondást legalább 60 nappal előbb közlik a másik féllel. A felmondási idő alatt 
mindkét fél köteles a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit teljesíteni. 

8. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései szerint 
kell eljárni. 

 
Szekszárd, 2010. június … 

 
 
          dr. Puskás Imre             Horváth István 

           a Közgyűlés  elnöke                                                  a Társulás elnöke 
 
 



2. sz. melléklet 
 

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és 
A Tolna Megyei Önkormányzat között   

gyógytestnevelési feladatok megbízás keretében történő ellátására 
született megállapodás 

 
1. számú függeléke 

(2010. szeptember 1-től) 
 
 

Megállapodás alapján gyógytestnevelésben részesülő közoktatási intézmények 
 
 

Ssz. Közoktatási intézmény neve Feladatellátási hely 
1.  Báta ÁMK Báta iskola 

2. Bogyiszló-Fácánkert Társult 
Általános Iskola és Óvoda 

Bogyiszló óvoda 
Bogyiszló iskola 
Fácánkert óvoda 

3. Bíborvég Általános 
Művelődési Központ, Decs 

Decs iskola 
Sárpilis iskola 

4. Gárdonyi Géza Óvoda és 
Általános Iskola, Fadd 

Fadd iskola 
Gerjen iskola 

5. Általános Művelődési 
Központ, Őcsény 

Őcsény óvoda 
Őcsény iskola 

6. Baka István Általános Iskola Baka iskola 
7. Babits Mihály Általános Iskola Babits iskola 

Medina óvoda 
Medina iskola 

8. Dienes Valéria Általános 
Iskola Grundschule 

Dienes iskola 

9. 1. Sz. Óvoda Szálka óvoda 
10. Gyermeklánc Óvoda Kertvárosi óvoda 

Szőlőhegyi óvoda 
11.  Wosinsky Mór Általános 

Iskola, Óvoda és Alapfokú 
 Művészetoktatási Intézmény 

Tolna iskola 

12. Várdomb-Alsónána Bölcsőde, 
Óvoda és Általános Iskola 

Várdomb iskola 
Alsónána iskola 

13. Béri Balogh Ádám Általános 
Iskola 

Kölesd iskola 

14. Körzeti Általános Iskola, 
Óvoda és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

Zomba óvoda 
Zomba iskola 
Felsőnána óvoda 
Felsőnána iskola 
Harc óvoda 
Harc iskola 
Kéty óvoda 
Tengelic óvoda 
Tengelic iskola 
Kölesd óvoda 
Kistormás óvoda 
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