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Elıterjesztést készítette:  Verebes Hajnalka, oktatási és képzési referens  

Nagyné Gyura Györgyi, gazdasági vezetı 
    Bátainé Balogh Erzsébet, szociális és humán referens 
Tisztelt Tanács! 
 
A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által vállalt pedagógiai szakszolgálati 
feladatok (nevelési tanácsadás, logopédia) kistérségi ellátása mellett a közoktatási 
intézmények részérıl igény mutatkozott a gyógytestnevelés ellátására is, ezért 2010. 
szeptember 1-jétıl e feladat megoldásában is segítséget kívánunk nyújtani az 
intézményeknek. A feladatellátás megkezdésének feltétele, hogy a kistérségi társulás társulási 
megállapodása tartalmazza a gyógytestnevelési feladatot, ezért szükségessé vált annak 
módosítása.   
Szükséges továbbá a Társulás feladatellátását érintı egyéb változások átvezetése is a 
szociális, mozgókönyvtári, illetve a belsıellenırzési feladatok tekintetében. 
Mindezek alapján javaslom a társulási megállapodás vonatkozó részeinek módosítását jelen 
elıterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 
Kérem a Tisztelt Tanácsot tárgyalja meg az elıterjesztést és hozza meg döntését. 
  
 

Határozati javaslat 
 

1. A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulási 
megállapodás módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.  

2. A Társulás tagjai a Társulási megállapodás módosítását következı képviselı-
testületi ülésükön / közgyőlésükön napirendre tőzik és a hozott határozatot 
megküldik a Társulás munkaszervezete számára. 

3. A Társulási megállapodás módosított változata az utolsó tag által elfogadott 
képviselıtestületi határozat meghozatalakor válik hatályossá. 

 
Felelıs: Horváth István elnök 
Határid ı: azonnal 

Szekszárd, 2010. augusztus 17. 

 
 Horváth István 

 elnök 
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SZEKSZÁRD ÉS A TÉRSÉGÉHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK 

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓ LÓ 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 5. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Mely létrejött : 
Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth L. u. 27.) képviseli: 
Czifra Ferenc polgármester 
Alsónyék Község Önkormányzata (székhely: 7148 Alsónyék, Fı u. 1.) képviseli: Dózsa-Pál 
Tibor polgármester 
Báta Község Önkormányzata (székhely: 7149 Báta, Fı u. 147.) képviseli: Sziebert György 
polgármester 
Bátaszék Város Önkormányzata (székhely: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.) képviseli: 
Bognár Jenı polgármester 
Bogyiszló Község Önkormányzata (székhely: 7132 Bogyiszló, Kossuth L. u. 28.) képviseli: 
Tóth István polgármester 
Decs Nagyközség Önkormányzata (székhely: 7144 Decs, Fı u. 23.) képviseli: Biczó Ernı 
polgármester 
Fadd Nagyközség Önkormányzata (székhely: 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.) képviseli: Fülöp 
János polgármester 
Fácánkert Község Önkormányzata (székhely: 7136 Fácánkert, Árpád u. 12.) képviseli: 
Orbán Zsolt polgármester 
Felsınána Község Önkormányzata (székhely: 7175 Felsınána, Rákóczi u. 2/a.) képviseli: 
Bognár László polgármester 
Harc Község Önkormányzata (székhely: 7172 Harc, Fı u. 59.) képviseli: Bóni Zoltán 
polgármester 
Kéty Község Önkormányzata (székhely: 7174 Kéty, Petıfi S. u. 70.) képviseli: Gödrei 
Zoltán polgármester 
Kistormás Község Önkormányzata (székhely: 7068 Kistormás, Dózsa u. 2.) képviseli: Csapó 
László polgármester 
Kölesd Község Önkormányzata (székhely: 7052 Kölesd, Kossuth L. tér 2.) képviseli: Berényi 
István polgármester 
Medina Község Önkormányzata (székhely: 7057 Medina, Kossuth L. u. 59.) képviseli: Szalai 
László polgármester 
Murga Község Önkormányzata (székhely: 7176 Murga, Szabadság u. 124.) képviseli: Felkl 
Márton polgármester 
İcsény Község Önkormányzata (székhely: 7143 İcsény, Fı u. 35.) képviseli: Fülöp János 
polgármester 
Pörböly Község Önkormányzata (székhely: 7142 Pörböly, Óvoda u. 1.) képviseli: Gayer 
János polgármester 
Sárpilis Község Önkormányzata (székhely: 7145 Sárpilis, Béke tér 1.) képviseli: Hegedős 
János polgármester 
Sióagárd Község Önkormányzata (székhely: 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 9.) képviseli: Háry 
János polgármester 
Szálka Község Önkormányzata (székhely: 7121 Szálka, Petıfi S. u. 44.) képviseli: Pálfi János 
polgármester 
Szedres Község Önkormányzata (székhely: 7056 Szedres, Arany J. u. 2.) képviseli: Koleszár 
Mihály polgármester 
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.) 
képviseli: Horváth István polgármester 
Tengelic Község Önkormányzata (székhely: 7054 Tengelic, Rákóczi F. u. 11.) képviseli: 
Gáncs István polgármester 
Tolna Város Önkormányzata (székhely: 7130 Tolna, Hısök tere 1.) képviseli: Dr. Sümegi 
Zoltán polgármester 
Várdomb Község Önkormányzata (székhely: 7146 Várdomb, Kossuth u. 117.) képviseli: 
Rács László polgármester 
Zomba Község Önkormányzata (székhely: 7173 Zomba, Fı tér 1.) képviseli: Szőcs Sándor 
polgármester ( továbbiakban együttesen: Önkormányzatok) között az alábbi feltételekkel: 
 
 
1.) Az Önkormányzatok Szekszárd és a térségéhez tartozó önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásának létrehozásáról 2004. június 10-én kelt és aláírt Társulási 
megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) II. fejezet 1. A) pontját az alábbiak szerint 
módosítják: 
 
1. A Társulás az alábbi célok megvalósítása érdekében jött létre: 
A) Közoktatási feladatok szervezése és ellátása, ezen belül: 

a) Mikrotérségi oktatási társulások fejlesztése és mőködtetése. 
b) Pedagógiai szakszolgálati feladatok szervezése és ellátása: 

ba) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 
      bb) tanulási képességeket vizsgáló szakértıi és rehabilitációs tevékenység, 

bc) nevelési tanácsadás, iskolapszichológusi szolgáltatás 
bd) logopédiai ellátás, 
be) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
bf) konduktív pedagógiai ellátás 
bg) gyógytestnevelés  

         (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 21. és 34. és 35. §). 
 
2.) A Megállapodás II. fejezet 1. L) pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

L.) települési és kistérségi esélyegyenlıségi tervek elkészítése, esélyegyenlıségi program 
megvalósítása, esélyegyenlıség megvalósulásának elısegítése 

 
3.) A Megállapodás II. fejezet 2. A) pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
2. A Társulás tagjai az alábbi feladat- és hatásköröket ruházzák át a Társulásra: 
A) Közoktatási feladatok szervezése és ellátása, ezen belül: 

a) A 4. számú függelékben felsorolt meglévı e feladat ellátását szolgáló és mőködı 
oktatási társulások fejlesztése és támogatása együttmőködési megállapodás alapján, újak 
létrehozásának ösztönzése. 

b) pedagógiai szakszolgálati feladatok szervezése és szükség szerint ellátása: 
ba) gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztı és gondozó központ, 
bb) nevelési tanácsadás a szekszárdi Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálattal kötött együttmőködési megállapodás alapján, 
bc) logopédiai ellátás a szekszárdi Város Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálattal és közoktatási intézményfenntartó társulásokkal kötött 
együttmőködési megállapodások alapján 
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bd) gyógytestnevelés ellátása a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményével és közoktatási intézményfenntartó 
társulásokkal, valamint önálló fenntartású közoktatási intézményekkel kötött 
megállapodás alapján  

be) iskolapszichológusi feladatellátás a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményével kötött megállapodás alapján  
(a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 21. és 34. és 35. §). 

c) kistérségi szintő közoktatási intézkedési terv készítése, annak karbantartása 
d) információs hálózat mőködtetése 
e) kistérségi közoktatási és kulturális bizottság mőködtetése, szakmai munkaközösségek 
létrehozásának ösztönzése  
f) támogatja kistérségi intézményi mérési és értékelési rendszerek kidolgozását  
g) kistérségi tanulmányi és sportversenyek szervezésének támogatása. 

 
4.) A Megállapodás II. fejezet 2. E) pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
E) A nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátásának közös szervezése: 

a hatályos jogszabályok figyelembe vételével a Mozgókönyvtári feladat biztosítására 
létrejött,  az Illyés Gyula Megyei Könyvtárral - mint szolgáltató könyvtárral - megkötött 
feladatellátási megállapodás alapján (a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bek.). 

 
5.) A Megállapodás II. fejezet 2. H) pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
H) A belsı ellenırzési feladat ellátása külsı erıforrás bevonásával 
 
Belsı ellenırzéssel kapcsolatos feladatok és azok megosztása a jegyzı és a belsı ellenırzési 
vezetı között. 
 
A belsı ellenırzés feladata, hogy a Társulás, a Munkaszervezet, valamint a társulást alkotó 
Önkormányzatok szervezeti egységeinél és az Önkormányzat által felügyelt önálló- és a 
részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok felett részjogkörrel rendelkezı intézményeknél 
rendszeres, tervszerinti átfogó-, cél-, téma- és utóvizsgálatokat, valamint a tervezett tartalék 
idıalap terhére az Önkormányzatok Polgármestere, vagy Jegyzıje illetve a Jegyzı 
jóváhagyása mellett a Belsı ellenırzési csoport vezetıje, (továbbiakban: Belsı ellenırzési 
vezetı), valamint Társulás elnökének, munkaszervezet-vezetıjének kezdeményezésére esetileg 
elrendelt ellenırzéseket végezzen. 
 
Jegyzık/Polgármesterek feladata: 
 

- az elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer (FEUVE) a jogszabályoknak 
megfelelı kiépítése, mőködtetése és aktualizálása, az ehhez kapcsolódó szabályzatok 
elkészítése 

- a Ber 31.§(3.) bekezdés bb) pontja szerinti beszámolót elkészítése, amely tartalmazza 
a belsı ellenırzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat 

- a következı évi belsı ellenırzési ütemtervhez javaslattétel az érintett területek 
vonatkozásában 

- éves bontásban nyilvántartás vezetése a belsı és külsı ellenırzési jelentésekrıl, az 
azokban tett megállapítások, javaslatok hasznosulásának és végrehajtásának nyomon 
követése 
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Belsı ellenırzési vezetıi feladatok az alábbiak szerint kerülnek megosztásra a 
Munkaszervezet-vezetı és a külsı szolgáltató (ellenırzéssel megbízott) között: 
 
A Munkaszervezet-vezetı belsı ellenırzési vezetıi feladatai: 
 

- a Belsı ellenırzési kézikönyv elkészítése és aktualizálása 
- gondoskodni arról, hogy a belsı ellenırzési kézikönyvben rögzítésre kerüljenek a 

belsı ellenırzési tevékenység minıségét biztosító eljárások, továbbá, hogy 
érvényesüljenek a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók 

- a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenırzési tervek összeállítása a 
jegyzık javaslatának figyelembevételével 

- az ellenırzési dokumentumok 10 évig történı megırzése, illetve a dokumentumok és 
adatok biztonságos tárolása 

 
A külsı szolgáltató (ellenırzéssel megbízott) – belsı ellenırzési vezetıi feladatai: 
 

- a Társulási Tanács által jóváhagyott belsı ellenırzési ütemterv megvalósítása, az 
ellenırzési tevékenység megszervezése, az ellenırzések végrehajtásának irányítása, az 
ellenırzések összehangolása 

- az ellenırzés lezárását követıen az ellenırzési jelentés megküldése az ellenırzött 
szerv vezetıjének a Ber. 28. §-ának megfelelıen  

-  az éves ellenırzési jelentés összeállítása 
- gondoskodik a Belsı ellenırzési kézikönyvben foglaltak alkalmazásáról 
- gondoskodik az ellenırzések nyilvántartásáról 
- gondoskodik a belsı ellenırök szakmai továbbképzésérıl 
- a tudomására jutott összeférhetetlenségi okról haladéktalanul köteles értesíteni a 

Munkaszervezet-vezetıt 
- a tudomására jutott büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot haladéktalanul köteles 
jelenteni az adott költségvetési szerv vezetıjének és a Munkaszervezet-vezetınek. 

 
6.) A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. 
 
Jelen megállapodást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag 
írták alá. 
 
Szekszárd, 2010.………………………… 
 
 
......................................................                                         …………………………………… 
Alsónána Község Önkormányzata                                         Alsónyék Község Önkormányzata   
 
 
………………………………                                                   ………………………………… 
Báta Község Önkormányzata                                                    Bátaszék Város Önkormányzata         
 
 
…………………………………                                       ………...…………………………. 
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Bogyiszló Község Önkormányzata                                        Decs Nagyközség Önkormányzata  
 
 
……………………………………                                       ………...…………………………. 
Fadd Nagyközség Önkormányzata                                        Fácánkert Község Önkormányzata     
 
 
…………………………………    …..……………………………….. 
Felsınána Község Önkormányzata                                                Harc Község Önkormányzata            
 
 
……………………………...                                                ………...…………………………. 
Kéty Község Önkormányzata                                              Kistormás Község Önkormányzata     
 
 
………………………………...                                                ……………………………….... 
Kölesd Község Önkormányzata                                                Medina Község Önkormányzata         
 
 
………………………………..    ……………………………….…... 
Murga Község Önkormányzata                                                 İcsény Község Önkormányzata         
 
 
…………………………………    ……..…………………………….. 
Pörböly Község Önkormányzata                                               Sárpilis Község Önkormányzata         
 
 
………………………………….     …….…………………………….. 
Sióagárd Község Önkormányzata                                               Szálka Község Önkormányzata           
 
 
…………………………………                        ……………………...………………………… 
Szedres Község Önkormányzata                        Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 
 
……………………..……………     ……….………...………………... 
Tengelic Község Önkormányzata                                                   Tolna Város Önkormányzata 
 
 
 ………………………………….    ……..…………………………….. 
Várdomb Község Önkormányzata                                             Zomba Község Önkormányzata 
 


