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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat egyik korábbi fő feladatának, nevezetesen a területi 
egészségügyi szakellátás színvonalas biztosítása érdekében 134/1996. (XI.28.) 
közgyűlési határozatával alapító tagként vett részt a Dél-Dunántúli Regionális 
Egészségügyi Tanács létrehozásában és tagja jelenleg is a jogutód a Dél-Dunántúli 
Regionális Egészségügyi Egyesületnek (a továbbiakban: DREE).  
 
Az egyesület megalapítására még az „Egészségügyi Mintarégió Program” keretében 
került sor, jelenleg taglétszáma 16: a három megyei önkormányzat mellett két 
megyei jogú város (Pécs és Szekszárd) önkormányzata, valamint 11 egészségügyi 
intézmény alkotja a tagságot. 
 
A DREE eddigi működése alatt számos hazai és nemzetközi programban, 
pályázatban volt aktív szereplő, rész vett a 2011-ben jogutód nélkül megszűnt Dél-
Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács működtetésében, szervezetén belül 
működik a Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Az egyesületi tagdíj évi 
200 000,- forint tagonként, a DREE törzstőkéje 19 millió forint. (Az egyesület jelenleg 
hatályos alapszabálya az előterjesztés mellékletét képezi.) 
 
Az idei évtől azonban mind a megyei önkormányzatok feladat- és hatásköre, mind 
hazánk egészségügyi ellátórendszere gyökeresen megváltozott: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése szerint a 
megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak 
szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs 
feladatokat lát el, az egészségügyi intézmények (kórházak) fenntartásában pedig az 
önkormányzati szerepvállalás megszűnt. 
 
Mindezekre figyelemmel - továbbá a tárgyévi költségvetési kondíciók ismeretében, 
szűkülő pénzügyi forrásaink miatt is – indokoltnak tartom DREE tagságunk 
megszüntetését. 
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A DREE Alapszabályának II. Fejezet 8.1-8.2. pontjai értelmében az egyesületi 
tagsági viszony megszűnik a kilépéssel. A tag kilépési szándékát a DREE 
Elnökségének írásban köteles bejelenteni, a bejelentéssel egyidejűleg a tagsági 
viszony automatikusan megszűnik. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat alapján döntsön a Dél-
Dunántúli Regionális Egészségügyi Egyesületből történő kilépésről! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 A Tolna Megyei Közgyűlés …./2012. (VI.29.) 

közgyűlési határozata Dél-Dunántúli Regionális 
Egészségügyi Egyesületből történő kilépésről: 

      
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy 

dönt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat kilép 
a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi 
Egyesületből (székhely: Pécs, Szabadság u. 7.). 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét ezen 
határozatnak a Dél-Dunántúli Regionális 
Egészségügyi Egyesület Elnökségéhez történő 
benyújtására, valamint a tagsági jogviszony 
megszűnéséhez kapcsolódó feladatok 
ellátására. 

 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az 

2. pont tekintetében). 
Határidő: azonnal. 

 
 
 
Szekszárd, 2012. június 15. 
  

 
 
Dr. Puskás Imre 

  a Közgyűlés elnöke 


























