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2008. évi 4. szám Komárom-Esztergom megye 2008. április 

1. oldal 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

Szám Tárgy Oldal 
 

A közgy őlés 2008. április 24-ei ülése  
 

 

RENDELETEK 
 

  7/2008. (IV. 24.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megy ei Önkormányzat 2007. 
évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és 
pénzmaradványa elszámolásáról   3 

 

  8/2008. (IV. 24.) sz. ÖR Az élelmezési nyersanyag normákról, az egyes in-
tézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés f ı sza- 
bályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetend ı 
térítési díjakról szóló 21/2003. (XII. 18.) sz. ÖR módo-
sításáról   4 

 
 

HATÁROZATOK 
 

51/2008. (IV. 24.) sz. KH Sürg ısségi indítvány napirendre t őzése 
(Döntés a Megyei Önkormányzat nemzetbiztonsági 
védelem alá helyezésének tárgyában)   5 

 

52/2008. (IV. 24.) sz. KH Tájékoztató a közgy őlés két ülése közötti id ıszak 
fontosabb eseményeir ıl, beszámoló átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr ıl, a lejárt határ- 
idejő határozatok végrehajtásáról   5 

 

53/2008. (IV. 24.) sz. KH Beszámoló a közrend és kö zbiztonság helyzetér ıl 
és tájékoztatás a 2007-ben lezajlott szervezeti áta la- 
kítás és a schengeni határnyitás tapasztalatairól   6 

 

54/2008. (IV. 24.) sz. KH Tájékoztató a Komárom-Esz tergom Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság munkájáról, különös tekin- 
tettel a katasztrófavédelmi feladatokra való felkés zü- 
lésre és a területi védekezési feladatok végrehajtá sára   6 

 

55/2008. (IV. 24.) sz. KH Sürg ısségi indítvány: Döntés a Megyei Önkormányzat 
nemzetbiztonsági védelem alá helyezésének tárgyában    6 

 

56/2008. (IV. 24.) sz. KH Könyvvizsgálói jelentés a  Komárom-Esztergom Me- 
gyei Önkormányzat 2007. december 31-ei mérlegének 
auditálásáról   7 

 

57/2008. (IV. 24.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megye i Önkormányzat 2008. 
évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában  
ügyrendi szavazás   7 

 

58/2008. (IV. 24.) sz. KH Pályázati öner ı biztosítása a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza sür- 
gısségi osztályának kialakításához   7 

 

59/2008. (IV. 24.) sz. KH Döntés a Mentalhygienes é s Rehabilitációs Intézmény 
Fogyatékosok Otthona komplex akadálymentesítésére 
elnyert uniós támogatáshoz szükséges öner ı 
biztosításának meger ısítésér ıl   7 
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2. oldal 

 

60-63/2008. (IV. 24.) sz. KH 2008. évi intézményfej lesztési hazai pályázatok 
jóváhagyása és döntés az öner ı biztosításáról 
KEMÖ Fogyatékosok Otthona 
KEMÖ Jávorka Sándor Mez ıgazdasági és Élelmiszer- 

ipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma  
KEMÖ Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézménye   8 

 

64/2008. (IV. 24.) sz. KH Beszámoló a gyermekvédelm i szakellátás helyzetér ıl 
és szándéknyilatkozat a feladatok jöv ıbeni ellátásáról   9 

 

65/2008. (IV. 24.) sz. KH A fels ıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felül-
vizsgálata a 75/2006. (V. 25.) sz. KH-ban foglaltak nak 
megfelel ıen 13 

 

66/2008. (IV. 24.) sz. KH Tájékoztató a Limes és az  Új Forrás c. folyóiratok 
mőködésér ıl 13 

 

67/2008. (IV. 24.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megye i Önkormányzat 
fenntartásában m őködı oktatási-nevelési 
intézményhálózat racionalizálásának vizsgálata 13  

 

68/2008. (IV. 24.) sz. KH Javaslat egyes középfokú oktatási intézmények 
más fenntartónak történ ı átadására 14 

 

69/2008. (IV. 24.) sz. KH Tájékoztató a 2007. évi k özbeszerzésekr ıl, a 2008. 
évi közbeszerzési terv elfogadása 14 

 

70/2008. (IV. 24.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megye i Önkormányzat Múze- 
umainak Igazgatósága (Tata) alapító okirata 15 

 

71/2008. (IV. 24.) sz. KH Kedvezményes belépési leh etıség kiszélesítése a 
Kuny Domokos Megyei Múzeumba 17 

 

72/2008. (IV. 24.) sz. KH Megállapodás Esztergom vá ros önkormányzatával 
vagyoni érték ő jogok cseréjér ıl 17 

 

73/2008. (IV. 24.) sz. KH Társulási megállapodások felmondása 
a) Pedagógiai Szakszolgált Intézményfenntartó 

Társulás (Nyergesújfalu) 
b) Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyer-

mekjóléti Szolgálat Intézmény-m őködtet ı Társulás 
(Esztergom) 19 

 

74/2008. (IV. 24.) sz. KH Szándéknyilatkozat a megy ei szociális intézmények 
mőködésének átszervezésér ıl 19 

 

75/2008. (IV. 24.) sz. KH Felterjesztés a Bábolna Z rt. használatában lév ı 
állami tulajdonú term ıföldek hasznosítása ügyében 20 

 

76/2008. (IV. 24.) sz. KH Felterjesztés az erd ıgazdasági részvények önkor- 
mányzati törzsvagyonba történ ı ingyenes átadása 
ügyében 21 

 
 

EGYÉB 
 

HELYESBÍTÉS 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdá lkodásáról szóló 
6/2008. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet (Ko márom-Esztergom Megyei 
Közlöny 2008. évi 2. különszám) függelékének 6. pon tja tévesen jelent meg. 21 
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RENDELETEK 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Közgy őlés  
7/2008. (IV. 24.) sz. önkormányzati rendelete 

 
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése 

teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról 
 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
 

1. § 
 
(1) a megyei önkormányzat saját pénzalapja 2007. évi teljesítését 
 

   14 140 122 E Ft költségvetési pénzforgalmi bevétell el, 
 1 037 245 E Ft finanszírozási bevétellel, 
 1 185 700 E Ft pénzmaradvány igénybevétellel, 
 - 300 367 E Ft kiegyenlít ı függ ı, átfutó bevétellel, 
 7 110 246 E Ft személyi juttatással, 
 2 266 924 E Ft munkaadót terhel ı járulékkal,  
 4 329 693 E Ft dologi kiadással, 
 131 825 E Ft pénzmaradvány elvonással, 
 455 175 E Ft pénzeszköz átadással, 
 73 320 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 
 912 657 E Ft beruházással, 
  68 666 E Ft felújítással, 
 104 452 E Ft hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiad ásaival, 
 -170 049 E Ft kiegyenlít ı függ ı, átfutó bevétellel kiadással 

 

hagyja jóvá az 1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 3., 3/a., 4. és 4/a. sz. mellékletek szerinti 
részletezettséggel. 
 

(2) a Komárom-Esztergom Megye területén mőködı területi kisebbségi önkormányzatok 
2007. évi teljesítését hagyja jóvá a 9. sz. melléklet szerinti részletezettséggel.  

 

(3) a pénzmaradvány levezetését meghatározó kormányrendelet (2. melléklete) szerint 
2007. évi költségvetési pénzmaradványát:    936 839 E Ft-ban állapítja meg  

ebbıl: Önkormányzati Hivatal maradványa:   -  85 836 E Ft 
 intézmények maradványa: 1 022 675 E Ft 

a 6. és a 7. sz. melléklet szerint.  
 

(4) a korrekciós tételekkel módosított pénzmaradványát    994 395 E Ft-ban állapítja meg  
ebbıl: Önkormányzati Hivatal maradványa    - 39 030 E Ft 

 intézmények maradványa 1 033 425 E Ft 
a 7. sz. melléklet szerint. 

 

(5) a felosztható pénzmaradványt 1 033 325 E Ft-ban állapítja meg  
ebbıl: Önkormányzati Hivatal maradványa               0 E Ft 

 intézmények maradványa 1 033 325 E Ft 
 a 7. és a 8. sz. melléklet szerint. 
 

(6) A normatív állami hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások 
elszámolásából eredı visszafizetés kötelezettséget 58.298 E Ft-ban  hagyja jóvá. 
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2. § 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinél keletkezett 28.498 E Ft 
szabad pénzmaradványt - figyelemmel a 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm. rendelet elıírásaira - 
elvonja, és azt az önkormányzati hivatal 2007. évi kötelezettségvállalásainak teljesítésére 
használja fel. 

 
 

3. § 
 
Elrendeli a felosztható pénzmaradvány felhasználását a 8. sz. melléklet szerinti részletezésben. 

 
 

4. § 
 
Ezzel egyidejőleg hatályukat vesztik a 5/2007. (III. 1.), 7/2007. (III. 29.), 9/2007. (IV. 12.), 
12/2007. (IV. 26.), 15/2007. (VI. 7.), 18/2007. (VI. 28.), 19/2007. (IX. 27.), 20/2007. (X. 25.), 
24/2007. (XI. 29.), 28/2007. (XII. 20.) és a 3/2008. (II. 28.) sz. önkormányzati rendeletek. 
 
 
Tatabánya, 2008. április 24. 
 
 
 Dr. Péntek Péter sk. Dr. Völner Pál sk. 
 megyei f ıjegyzı a közgy őlés elnöke 
 
A rendelet mellékletei megtalálhatók a www.kemoh.hu és a www.komaromesztergom.hu 
weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján. 
 
 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Közgy őlés 
8/2008. (IV. 24.) számú önkormányzati rendelete 

 
Az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményeknél folyó 

munkahelyi étkeztetés fı szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendı térítési 
díjakról szóló 21/2003. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés - a 19/2005. (IX. 29.), a 2/2006.(I. 26.), és az 
1/2008. (I. 31.) számú önkormányzati rendelettel módosított - az élelmezési nyersanyag-
normákról, az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés fı szabályairól, valamint a 
gyermekétkeztetésért fizetendı térítési díjakról szóló 21/2003. (XII. 18.) számú 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR.) a következık szerint módosítja: 
 
 

1. § 
 

(1) Az ÖR. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 

(2) E rendelet 2008. május 1-jétıl lép hatályba, és egyidejőleg az 10/2008. (I. 31.) számú 
önkormányzati rendelet hatályát veszti 

 
 
Tatabánya, 2008. április 24. 
 
 
 Dr. Péntek Péter sk. Dr. Völner Pál sk. 
 megyei f ıjegyzı   a közgy őlés elnöke 
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A 8/2008. (IV. 24.) számú önkormányzati rendelet 1.  számú melléklete 
 

Intézményi nyersanyagnorma korcsoportonként  
Ft/nap (ÁFA nélkül) 

 

a) Nevelési-oktatási, gyermek és ifjúságvédelmi, sz ociális intézmények  
 
Korcsoport  Nyersanyagnorma Ft/nap ÁFA nélkül  
  
0-3 510 
4-6 543 
7-14 619 
15-18 621 
19-60 601 
60 felett 575 
Állami gondoskodásban részesülık tízórai kiegészítése 148 
Tejkonyha 291 
 

b) Egészségügyi intézmény  
 
Tejkonyha 413 
Egyéb 550 
 
 
 

HATÁROZATOK 
 
 
51/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
a sürgısségi indítványt elfogadva napirendre tőzi a „Döntés a Megyei Önkormányzat 
nemzetbiztonsági védelem alá helyezésének tárgyában” tárgyú elıterjesztést. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
 
52/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
1. A 2008. évi munkatervben május 29-ére ütemezett ülésének idıpontját május 22-ére 

módosítja. 
 
 Határidı: értelemszerően 
 Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
2. Módosítja a 37/2008. (III. 27.) számú közgyőlési határozatban szereplı Csernoviczky 

Éva cselgáncsozó és Füsti Edina atléta (gyaloglás) felkészülését segítı támogatását és 
azt 200 E – 200 E Ft-ra felemeli. 

 
 Határidı: azonnal 
 Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
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3. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 
 
 13/2008. (I. 31.) 45/2008. (III. 27.) 
 39/2008. (III. 27.) 46/2008. (III. 27.) 
 40/2008. (III. 27.) 49/2008. (III. 27.) 
 42/2008. (III. 27.) 50/2008. (III. 27.) 
 44/2008. (III. 27.) 
  
4. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott 

tájékoztatót. 
 
 
53/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
1. Elfogadja a „Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetérıl és tájékoztatás a 2007-

ben lezajlott szervezeti átalakítás és a schengeni határnyitás tapasztalatairól” tárgyú 
elıterjesztést. 

 
2. A Komárom-Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság által megfogalmazott 2008. évi 

célkitőzésekkel és feladatokkal egyetértve, szorgalmazza a lakosság biztonságérzetének 
erısítését és az országos átlag alatti mutatók javítását eredményezı intézkedések 
következetés végrehajtását, valamint a funkcionális feladatok eredményes ellátásához 
szükséges létszám elérését. 

 
 
54/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
1. Elfogadja a „Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

munkájáról, különös tekintettel a katasztrófavédelmi feladatokra való felkészülésre és a 
területi védekezési feladatok végrehajtására” tárgyú elıterjesztést. 

 
2. Megköszöni az Igazgatóság szakszerő, eredményes és minıségi fejlıdést mutató 

munkáját. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
 
55/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés  
 
a Magyar Köztársaság Kormányának 3011/2008. sz. határozata ellen - annak 
alkotmányellenessége miatt - tiltakozását fejezi ki, és elutasítja mind a kormány által 
önkényesen elrendelt nemzetbiztonsági felügyelet alá helyezést, mind a nemzetbiztonsági 
védelem alá helyezés kormány által felkínált önkéntes igénybevételét. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a Magyar Köztársaság Kormányának tájékoztatásáért: Dr. Völner Pál, a 

közgyőlés elnöke 
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56/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. december 31-ei mérlegének 
auditálásáról szóló könyvvizsgálói jelentést. 
 
 
57/20008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
elfogadja azt az ügyrendi javaslatot, hogy a „A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
2008. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú elıterjesztést a májusi ülésen 
vitassa meg. 
 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
 
58/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
1. mint a Szent Borbála Kórház tulajdonosa és fenntartója meg kívánja teremteni a 

sürgısségi ellátás egy osztályra történı koncentrálásának feltételeit, annak építészeti, 
mőszerezettségi vonzataival együtt a kórház 2. sz. telephelyén (2800. Tatabánya, Dózsa 
György út 77-78. hrsz: 5737/14). 

 
2. Elhatározza, hogy a megvalósítás költségeinek részbeni biztosítására pályázatot nyújt be 

a TIOP. 2.2.2/08/2F kódszámú - "sürgısségi ellátás  SO1 és SO2 fejlesztésének 
támogatása" tárgyú - pályázati felhívásra. 

 
3. Vállalja, hogy a pályázathoz szükséges minimum 10% önerıt, ami 84.798 E Ft, a 

felhalmozási céltartalék (kötvény) elıirányzatából biztosítja, annak ütemezését a 
támogatói döntéshez igazítva. 

 
4. Felkéri a kórház vezetését és a közgyőlés elnökét a pályázat elıkészítésére és benyújtására. 

 
Határidı: 2008. május 15. 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 Benkı Zoltán, a kórház fıigazgatója 
 
 
59/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
1. A „KDOP-2007-5.3.2. Utólagos akadálymentesítés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló 

„KEMÖ Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézménye 60 férıhelyes értelmi fogyatékosok 
rehabilitációjára kialakított otthona és foglalkoztatója komplex akadálymentesítése”, 
KDOP–5.3.2-2007-0034 azonosító jelő projekt megvalósításához szükséges önerıt, 
2.216.057 Ft-ot a felhalmozási céltartalék (K&H kötvény) elıirányzatából 2008-ban biztosítja.  

 
2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a támogatási szerzıdés megkötésére. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
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60/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés  
 
1. Elhatározza, hogy 2008-ban meg kívánja valósítani a „KEMÖ Fogyatékosok Otthona 

akadálymentesítésének I. üteme (lift építése) és főtési rendszer korszerősítése (kazánok 
cseréje)” tárgyú fejlesztést. 
A fejlesztés megvalósításának helye: 2532. Tokodaltáró, József A. u. 4. (hrsz. 2025) 
 

A fejlesztés forrásösszetétele (E Ft) 
 

Forrás megnevezése Összege 2008. évben 

saját forrás - 

hitel (kötvény) 10.000 

Támogatásból igényelt összeg 15.000 

Egyéb forrás - 

Összesen 25.000 

 
2. A fejlesztési költségek részbeni biztosítása érdekében pályázatot nyújt be a KD. 

Regionális Fejlesztési Tanácshoz az általa meghirdetett 2008. évi „Decentralizált helyi 
önkormányzati fejlesztési támogatási programok elıirányzataiból az önkormányzatok 
fejlesztéseihez nyújtható támogatások” elnevezéső pályázat CÉDE elıirányzatára. 

 
3. A pályázathoz szükséges minimum 40 % önerıt, 10.000 E Ft-ot  a 2008. évi 

költségvetésében a felhalmozási céltartalék (kötvény) elıirányzatból biztosítja. 
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
 
61/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés  
 
1. Elhatározza, hogy 2008-ban meg kívánja valósítani a „KEMÖ Jávorka Sándor 

Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 
fıépületének hıtechnikai korszerősítése I. üteme - nyílászárók cseréje” tárgyú fejlesztést. 
A fejlesztés megvalósításának helye: 2890. Tata, Új út 19. (hrsz.: 1240) 
 

A fejlesztés forrásösszetétele (E Ft) 
 

Forrás megnevezése Összege 2008. évben 

saját forrás - 

hitel   8.000 

Támogatásból igényelt összeg 12.000 

Egyéb forrás - 

Összesen 20.000 
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2. A fejlesztési költségek részbeni biztosítása érdekében pályázatot nyújt be a KD. 
Regionális Fejlesztési Tanácshoz az általa meghirdetett 2008. évi „Decentralizált helyi 
önkormányzati fejlesztési támogatási programok elıirányzataiból az önkormányzatok 
fejlesztéseihez nyújtható támogatások” elnevezéső pályázat CÉDE elıirányzatára. 

 
3. A pályázathoz szükséges minimum 40 % saját forrást, 8.000 E Ft-ot a 2008. évi 

költségvetésében a felhalmozási céltartalék (kötvény) elıirányzatból biztosítja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
 
62/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés  
 
1. Kéri a KD. Regionális Fejlesztési Tanácsot, hogy a megyei önkormányzat által benyújtott 

2008. évi CÉDE pályázatokat támogassa. Amennyiben a források szőkössége miatt csak 
egy fejlesztés támogatására van lehetıség, úgy elsısorban a „KEMÖ Fogyatékosok 
Otthona, Tokodaltáró akadály-mentesítésének I. üteme (lift építése) és főtési rendszer 
korszerősítése (kazánok cseréje)” tárgyú fejlesztés megvalósítását segítse a kért 
támogatás jóváhagyásával. 

 
2. Kéri a közgyőlés elnökét, hogy a fenti döntésrıl a KD. Regionális Fejlesztési Tanácsot 

tájékoztassa, és képviselje a Közgyőlés álláspontját a végleges döntés kialakításakor. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
 
63/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
1. Hozzájárul, hogy a KEMÖ Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézménye, Tatabánya 

pályázatot nyújtson be a KD. Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi pályázatára, 
amely a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának támogatását célozza. 
A pályázott fejlesztés tárgya: a foglalkoztató és a mosoda épületének korszerősítése. 

 
2. A pályázathoz szükséges minimum 20 % saját forrást, 3.920 E Ft-ot a 2008. évi 

költségvetésében a felhalmozási céltartalék (kötvény) elıirányzatból biztosítja. 
 
3. A pályázat feltételeként elıírt készfizetı kezességet vállal a fenti fejlesztéshez az 

igényelt támogatás 120 %-a, azaz 18.816 E Ft erejéig a kért támogatás teljesösszegő 
megítélése esetén. 

 
Határidı: 1. pont esetében: 2008. május 16. 
 2-3. pont esetében: azonnal  
Felelıs: 1. pont esetében: Szabó Attila, intézményvezetı 
 2-3. pont esetében: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
 
64/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
1. Elfogadja a Komárom-Esztergom megyei gyermekvédelmi szakellátás 2007. évi 

helyzetérıl szóló beszámolót. 



2008. évi 4. szám Komárom-Esztergom megye 2008. április 
 

10. oldal 

 
2. 2008. május 01-jei hatállyal a Váci Egyházmegyével, mint az „Otthon” Szociális Szolgáltató 

Intézmény fenntartójával - 50 nevelıszülıi férıhely erejéig - a gyermekvédelmi szakellátás 
keretébe tartozó átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körő ellátására 
ellátási szerzıdést köt, és felhatalmazza a megyei közgyőlés elnökét a határozat melléklete 
szerinti tartalmú ellátási szerzıdés aláírására. 

 
 Határidı: értelemszerően 
 Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
3. Elızetesen kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy a Komárom-Esztergom Megyei 

Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai otthont nyújtó 
ellátást megvalósító intézményeinek fenntartói jogát átadja a Váci Egyházmegyének, 
mint az „Otthon” Szociális Szolgáltató Intézmény fenntartójának, és a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás feladatait a jövıben a Váci 
Egyházmegyével kötött ellátási szerzıdés útján biztosítja. 

 
4. Felhatalmazza a  közgyőlés alelnökét, hogy kezdje meg az otthont nyújtó ellátást végzı 

intézmények fenntartói jogának a Váci Egyházmegye részére történı részleges 
átadásához kapcsolódó elıkészítését. Az elıkészítés során térjen ki a 

• az egyházmegye és a megyei önkormányzat közötti további egyeztetések elvégzésére, 
kitérve az átadás-átvétel pontos részleteire, az ingatlanok használatba adására, az 
átadott önkormányzati támogatás feltételeire, 

• a Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalával történı elızetes 
egyeztetésekre, 

• az ellátotti kör felülvizsgálatára,  
• a nevelıszülıi hálózat áttekintésére, a nevelıszülıkkel történı egyeztetésekre, 
• a meglévı lakás és gyermekotthonok átvilágítására annak érdekében, hogy melyek 

mőködtetését javasolnánk átadni az egyházmegye részére, és melyek maradnának 
meg önkormányzati fenntartásban, illetve melyek kerülnének átalakításra, vagy 
megszüntetésre,  

• az egyházmegye és a megyei önkormányzat közötti ellátási szerzıdés tervezetének 
elkészítésére,  

• a szükséges dokumentációk elıkészítésére,  
• a szükséges vélemények, mőködési engedélyek beszerzésére 

 
Határidı: 2008. április 24. és folyamatos 
Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 
 

 
64/2008.(IV. 24.) számú közgy őlési határozat melléklete 

 
 

ELLÁTÁSI SZERZİDÉS 
 
 

Mely létrejött egyrészrıl a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, 
Fı tér 4. (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) képviseletében dr. Völner Pál, a megyei 
közgyőlés elnöke, másrészrıl a Váci Egyházmegye 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. 
(továbbiakban: Egyházmegye) képviseletében dr. Beer Miklós megyéspüspök 
(továbbiakban: szerzıdı felek) között személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szakellátás biztosításának átvállalásáról a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 97. §-ában foglaltak alapján 
a következı feltételek szerint:  
 
1. Az Egyházmegye vállalja, hogy a fenntartásában lévı Otthon Szociális Szolgáltató 

Intézmény (továbbiakban: Intézmény) keretében létesített Nevelıszülıi és Helyettes 
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Szülıi Hálózatával, mely a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
által 61-83-1/2006. szám alatt kiadott és többször módosított mőködési engedély alapján 
mőködik, 50 férıhely erejéig átvállalja a Megyei Önkormányzattól a gyermekvédelmi 
szakellátás keretébe tartozó átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körő 
ellátását. 
 

2. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a szakellátás biztosításához szükséges 
mőködtetési kiadásokat, a személyi és tárgyi feltételeket az Egyházmegye 
fenntartásában mőködı Intézmény biztosítja. A nevelıszülıi hálózat mőködési 
engedélyében szereplı nevelıszülık által az Intézmény a gyermekek felvétele napjától 
teljes körő, otthont nyújtó ellátást biztosít a Gyvt-ben szabályozottak szerint.  
Az elhelyezést nyert gyermekek nevelıszülıhöz történı szállításáról, valamint 
elbocsátáskor a hazaszállításról a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthona (továbbiakban: Szakszolgálat) 
gondoskodik. 

 
3. A Megyei Önkormányzat az Egyházmegye részére a gyermekek ellátása után járó állami 

normatíva felett - melyet a fenntartó közvetlenül jogosult igényelni - támogatást, ellátási 
hozzájárulást nem biztosít. 

 
4. Az Egyházmegye vállalja, hogy az Intézményen keresztül az ellátással kapcsolatban – az 

ellátás megkezdésekor – a Gyvt. 33. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú 
tájékoztatást nyújt az ellátandó gyermekek és törvényes képviselıik részére.  

 A tájékoztatás tartalmazza az ellátást érintı kifogások orvoslása érdekében, illetve a 
gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén a 
panaszjog gyakorlásának módját is. 

 
5. Az Egyházmegye kijelenti, hogy: 

a) az Intézmény keretében létesített nevelıszülıi hálózat mőködtetéséhez szükséges 
hatósági engedélyekkel, személyi, tárgyi feltételekkel rendelkezik,  

b) a gyermekek ellátásával kapcsolatos jogszabályokat, szakmai követelményeket, 
nyilvántartási kötelezettség, adatkezelés és adatvédelem szabályait ismeri, azok 
elıírásait az ellátás során betartja. 

 
6. Az Egyházmegye vállalja, hogy az Intézmény útján 

a) a gyermekek állapotáról, ellátását érintı körülményekrıl az ellátás befejezését 
követı 15 napon belül – illetve szükség szerint az ellátás ideje alatt – tájékoztatja 
a Megyei Önkormányzatot, 

b) a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget az 
elıírásoknak megfelelıen teljesíti, a statisztikai adatgyőjtéshez szükséges 
adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja. 

 
7. Az Egyházmegye a fenntartásában lévı Intézmény útján biztosítja az ellátási szerzıdés 

keretében befogadásra kerülı különleges és speciális ellátási igényő gyermekek 
érdekében a befogadó nevelıszülık tanfolyam keretében való felkészítését, és a 
jogszabályokban kötelezıen elıírt szakemberek foglalkoztatásán túl gyógypedagógus és 
pszichológus szakmai segítségét a nevelıszülıi családok támogatására. 

 
8. Az Egyházmegye a fenntartásában lévı Intézmény útján biztosítja az ellátási szerzıdés 

keretében befogadásra kerülı gyermekeknek a gyámhivatal által szabályozott 
folyamatos, illetve rendszeres kapcsolattartás céljából – havi egy alkalommal, az 
elhelyezési tárgyaláson megbeszélt helyszínre – való utaztatását. 

 
9. Az Egyházmegye a fenntartásában lévı Intézmény útján biztosítja – a szakellátási 

illetékesség miatt – a Szakszolgálat szakemberei számára a jogszabályokban elıírt 
feladatok zavartalan végrehajtását. 
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10. Az Egyházmegye tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzatot az ellátás 
teljesítésérıl az ellátás ideje alatt évente legalább egy alkalommal tájékoztatja. A Megyei 
Önkormányzat az ellátás teljesítését a Szakszolgálat igénybevételével a helyszínen is 
jogosult ellenırizni. 

 
11. Amennyiben az Egyházmegye a fenntartásában lévı Intézmény mőködési engedélyét az 

illetékes Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala visszavonja, a Megyei 
Önkormányzat az ellátottak elhelyezését saját intézményeiben biztosítja. Az 
Egyházmegye vállalja, hogy a Megyei Önkormányzat gondozási hely megváltoztatásával 
felmerülı költségeit megtéríti. 

 
12. A szerzıdı felek vállalják, hogy szerzıdésszegés esetén a szerzıdésszegéssel okozati 

összefüggésben lévı teljes kár összegét megtérítik a másik fél részére, a kár 
felmerülésétıl számított 30 napon belül. 

 
13. A szerzıdı felek az ellátási szerzıdést - figyelemmel a Gyvt. 97.§ (3) bekezdés a) 

pontjára - határozott idıtartamra, 2008. május 1-jétıl 2013. május 1-jéig kötik meg. A 
szerzıdı felek a szerzıdést 3 év eltelte után indokolás nélkül felmondhatják, 6 hónapos 
felmondási határidıvel. 

 
14. Abban az esetben, ha az Egyházmegye az ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit 

írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, a Megyei Önkormányzat az ellátási szerzıdést 3 
hónapos felmondási határidıvel felmondhatja. 

 
15. A szerzıdı felek az ellátási szerzıdést közös megegyezéssel módosíthatják. A 

módosítást 2 hónapos határidıvel, a módosítandó szöveg és a módosítás indokának 
pontos megjelölésével írásban lehet kezdeményezni. 

 
16. A szerzıdı felek rögzítik, hogy elızetes egyeztetést követıen a tapasztalatok 

összegzése és az aktuális információk cseréje érdekében rendszeresen, de évente 
legalább egy alkalommal megbeszélést tartanak. 

 
17. A jelen megállapodás végrehajtásában, a kapcsolatok folyamatosságának biztosítása 

érdekében a szerzıdı feleket a Megyei Önkormányzat részérıl a megyei alelnök, az 
Egyházmegye részérıl az Intézmény vezetıje képviseli. 

 
18. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdésbıl eredı vitás kérdéseiket 

elsısorban tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a 
perértéktıl függıen a Tatabánya Városi vagy a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 
illetékességét. 

 
19. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Gyvt. 

rendelkezései az irányadók. 
 
A szerzıdı felek az ellátási szerzıdést átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben egyezıt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Tatabánya, 2008. április 24.  
 
 
 
 _____________________________ _____________________________ 
 Dr. Völner Pál Dr. Beer Miklós 
 a Komárom-Esztergom Megyei Váci Egyházmegye 
 Közgy őlés elnöke megyéspüspöke 
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65/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei közgyőlés  
 
1. Elfogadja az akkreditált felsıfokú szakképzés helyzetének felülvizsgálata tárgyában 

készült elıterjesztést. 
 
 Határidı: azonnal 
 Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 
 
2. Egyetért a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı 

Iskolájában a gépészmérnök-asszisztensképzés folytatásával. 
 

Határidı: azonnal 
 Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 
 
 
66/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
tudomásul veszi a Limes Tudományos Szemle, valamint az Új Forrás Irodalmi, Mővészeti és 
Társadalmi folyóiratról szóló 2007. évi tájékoztatót.  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 
 
 
67/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei közgyőlés  
 
elfogadja a fenntartásában mőködı oktatási-nevelési intézmények racionalizálásának 
felülvizsgálata tárgyában készült elıterjesztést, és egyben elrendeli az alább felsorolt 
intézményekben a következı kérdések tekintetében javasolt vizsgálatok elvégzését: 

 

• a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézménye (Dorog) és a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 
(Nyergesújfalu) összevonásának lehetısége, 

• a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája és 
Szakközépiskolája (Komárom), valamint a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Középfokú Kollégiuma (Komárom) összevonásának lehetısége, 
amennyiben az iskola székhelye Szınybe kerül áthelyezésre, 

• a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája 
(Komárom), valamint a Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai 
Szakközépiskolája (Komárom) összevonásának lehetısége, 

• a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági, 
Élelmiszeripari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Tata) teljes oktatási, 
képzési struktúrájának felülvizsgálata, különös tekintettel a szakmai gyakorlati képzésre, 

• a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, 
Diákotthona és Gyermekotthona (Tata), valamint a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és 
Készségfejlesztı Speciális Szakiskola (Komárom) összevonásának lehetısége. 

 
Határidı: a vizsgálatok elvégzésére és a vizsgálat eredményének a megyei közgyőlés elé 

terjesztésére: 2008. június 26.  
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
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68/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
1. Egyetért a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata, Tanoda tér 5.) és a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskolája 
(Komárom, Táncsics u. 75.) egyházi, vagy egyházi tulajdonban levı közhasznú társaság, 
vagy önkormányzati, alapítványi fenntartóknak a 2008/2009. tanévtıl történı átadásáról, 
vagy intézményfenntartó társulás létrehozásának megvizsgálásáról szóló javaslattal. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 

 
2. Az átszervezésrıl szóló végleges döntés meghozatala elıtt kikéri írásban a Komárom-

Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István 
Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskolája tantestületének, szülıi választmányának 
és diákönkormányzatának, az intézmények mellett mőködı iskolaszékeknek valamint a 
települési önkormányzatoknak a véleményét, és beszerzi a jogszabályban elıírt egyéb 
véleményeket, szakvéleményeket. 
 
Határidı: 2008. május 20. 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 

 
 
69/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
1. Elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. évi közbeszerzéseirıl 

szóló tájékoztatót. 
  
 Határidı: azonnal 

Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
2. Jóváhagyja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi – melléklet 

szerinti – közbeszerzési tervét. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 

 
3. Hatályon kívül helyezi a 106/2007. (IV. 26.) számú közgyőlési határozatot. 
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
 

A határozat melléklete a közlöny végén található. 
 
 
 
 
 
 
 



2008. évi 4. szám Komárom-Esztergom megye 2008. április 
 

15. oldal 

70/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
1. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága (Tata) alapító 

okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: 
 
AZ INTÉZMÉNY 
 
  1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága 
  2. Rövidített neve: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága 
  3. Székhelye: 2890 Tata, Néppark 
  4. Postacíme:  2892 Tata, Pf. 224. 
  5. Alapító szerve:  Komárom Megyei Tanács 
  6. Alapítás éve:  1950. 
  7. Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 2800 Tatabánya, Fı tér 4.  
  8. Fenntartója: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
 2800 Tatabánya, Fı tér 4. 
  9. Jogállása, típusa: Önálló jogi személy, általános győjtıkörő közgyőjtemény 
10. Gazdálkodási jogköre:  önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkezı költségvetési szerv 
11. Alaptevékenysége:  

Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 
 Illetékességi területén 

- A kulturális javak folyamatos győjtése, nyilvántartása, megırzése, restaurálása, 
a győjtemény tudományos feldolgozása, publikálása, kiállításokon történı bemutatása, 

- A régészeti lelıhelyek nyilvántartása, mentése, 
- Régészeti feltárások végzése. 
- Múzeumi szolgáltatás, kiállítás (múzeumi szolgáltatás, képzı-, ipar-, fotó- és 

egyéb mővészeti kiállítás). 
- Közösségi- mővelıdési szolgáltatás (közös ismeretterjesztés és ismeretszerzés). 
- Mőemlékvédelem. 
- Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (tudományos, 

szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások szervezése). 
- Kiadói szolgáltatás (könyvkiadás). 
- Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés 

(történettudományi, régészeti, néprajzi, muzeológiai és mővészeti kutatás). 
Megyei közmővelıdési szakmai tanácsadás és szolgáltatási feladatok 

12. Alaptevékenységét szolgáló kiegészít ı tevékenységei: 
- Mőtárgymásolatok készítése, árusítása 

13. Vállalkozási tevékenysége: Egyéb máshova nem sorolható kiskereskedelem (20%). 
(TEÁOR szám 52.63) 

14. Vagyon feletti rendelkezési joga: Vagyonkezelési jogot gyakorol a feladatellátáshoz 
kapcsolódó ingó és ingatlan vonatkozásában a fenntartó illetıleg a tulajdonos 
vagyonrendeletében foglaltak szerint. 

15. A vezetı kinevezési rendje, id ıtartama: A megyei múzeumi szervezet, egyben a Kuny 
Domokos Megyei Múzeum igazgatóját, mint az intézmény egyszemélyi felelıs 
vezetıjét – a miniszter véleményének kikérésével – a Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyőlés, nyilvános pályázat útján nevezi ki legfeljebb öt év idıtartamra. 

16. Tagintézményei:  
 Megyei Múzeum: 
 16/1.: Kuny Domokos Megyei Múzeum 

Tata, Öregvár, Váralja utca 3.; Helyrajzi szám: 1874/1.; Tulajdonos: Magyar Állam 
Győjtıköre: régészet, néprajz, történet (a céhek megszőnéséig), numizmatika, 

képzı- és iparmővészet, természettudomány. 
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Győjtıterülete: Aka, Ácsteszér, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, 
Bársonyos, Csatka, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, 
Vérteskethely, Ács, Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, 
Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlıd, Oroszlány, Szákszend, Baj, Dunaalmás, 
Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna, 
valamint Környe, Várgesztes és Vértessomló közigazgatási területe. 
A megyei múzeumi szervezet számára a régészet vonatkozásában 
jogszabályokban meghatározott, át nem ruházható, a megye egész 
területére kiterjedı feladat- és hatáskörök kivételével  

Közérdekő muzeális kiállítóhelyei: 
Görög-római Szobormásolatok Kiállítása 

2890 Tata, Hısök tere 7.; Helyrajzi szám: 1649.; 
Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

Német Nemzetiségi Múzeum 
2890 Tata, Alkotmány utca 1.; Helyrajzi szám: 3119/2.; 
Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

Jászai Mari Emlékház 
Ászár, Jászai Mari u. 17.; Helyrajzi szám: 823/1.; 
Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

 Egyéb, a feladat ellátásához rendelt ingatlanok: 
Tata, Néppark (Kiskastély) 
Helyrajzi szám: 3306/4.; Tulajdonos: Magyar Állam 

Tata, Mővész köz. 2. (Vaszary villa) 
Helyrajzi szám: 2984/4.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

Tata, Deák Ferenc u. 3. (Központi raktár) 
Helyrajzi szám: 3426/96.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

Siófok, Bocskai köz 20. (vendégház) 
Helyrajzi szám: 3158.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

 Tematikus Múzeum 
 16/2. Klapka György Múzeum  

Komárom, Kelemen László u. 22.; Helyrajzi szám: 1458.; 
Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata 

Győjtıköre: régészet 
Győjtıterülete: Komárom város közigazgatási területe 
Közérdekő muzeális kiállítóhelye: 

Római kori k ıtár, lapidárium 
Komárom, Igmándi erıd; Helyrajzi szám: 1171.; 
Tulajdonos: Magyar Állam 

DDr. Juba Ferenc Tengerészeti kiállítás 
Komárom, Szabadság tér 1.; Helyrajzi szám: 1.; 
Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata 

Czibor Zoltán emlékszoba 
Komárom, Sport u. 52.; Helyrajzi szám: 791.; 
Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata 

 
Hatálybalépés id ıpontja: 2008. május 1. 
 
2. Hatályon kívül helyezi a 263/2007. (X. 25.) számú közgyőlési határozatot. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 
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71/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
díjtalan belépési lehetıséget biztosít 2008. május 1-jétıl a Kuny Domokos Megyei 
Múzeumba a szomszédos államokban élı „Magyar igazolvánnyal” vagy „Magyar 
hozzátartozói igazolvánnyal” rendelkezı látogatóknak, valamint az újságírók, 
ICCROM/ICOMOS tagok, továbbá a testvérmegyék, Tata testvérvárosai és a 
testvérmúzeumok delegáltjai számára.  
 
Határidı: értelemszerően  
Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke  
 
 
72/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom -Esztergom Megyei Közgyőlés  
 
jóváhagyja a határozat mellékletét képezı megállapodást, melybıl eredıen lemond a 
balatonszepezdi 1369 helyrajzi számú ingatlanon a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat javára fennálló használat jogáról, ha Esztergom Város Önkormányzata a 
nyergesújfalui 018/2 helyrajzi számú ingatlanon fennálló ½ tulajdoni hányadát a Komárom- 
Esztergom Megyei Önkormányzatra ruházza. 
 
Határidı: a megállapodás aláírására azonnal 
Felelıs: a megállapodás megkötéséért Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
 

A 72/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat melléklete 
 
 

VI. 758 /2008 
M E G Á L L A P O D Á S 

 
mely létrejött egyrészrıl  
 
Komárom – Esztergom Megyei Önkormányzat, Tatabánya, Fı tér 4. 
statisztikai számjele: 15384003 7511 321 11 
bankszámlaszáma: 11600006-0000000-25189373 
adószáma: 15384003-2-11 
továbbiakban: megyei önkormányzat 
képviseli: Dr. Völner Pál, a Komárom - Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke 
 
másrészrıl 
 
Esztergom Város Önkormányzata , Esztergom, Széchenyi tér 1. 
statisztikai számjele: 15384807-7511-321-11 
bankszámla száma: 12125000-00170092-00100008 
adószáma:15384807-2-11 
továbbiakban: városi önkormányzat 
képviseli: Meggyes Tamás polgármester 
 
között az alábbi tartalommal, alulírott helyen és idıpontban: 
 
1./ A városi önkormányzat tulajdonában van a balatonszepezdi 1369 helyrajzi számú, kivett 

úttörıtábor megnevezéső, 6.873 m2 nagyságú ingatlan., melyet 1992. óta a megyei 
önkormányzat használati joga terhel. A megyei önkormányzat lemond a vagyoni értékő 
jogáról a 2. pontban foglalt tulajdonjog átruházására tekintettel. 
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2./ A városi önkormányzat a megyei önkormányzat tulajdonába adja a Nyergesújfalu 
külterületén található, szántó és út megnevezéső, 11.153 m2 nagyságú ingatlanon 
fennálló, ½ tulajdoni hányadát az 1. pontban foglalt jogról való lemondásra tekintettel. 

 
3./ Szerzıdı felek az 1-2. pontban foglalt két jogügyletet egymással érték és csere 

arányosnak tekintik a 6. pontban foglaltakra is figyelemmel, továbbá megállapítják, hogy 
a megállapodás kötésbıl eredıen ÁFA fizetési kötelezettség nem keletkezik. 

 
4./ A városi önkormányzat szavatol az átruházott tulajdoni hányad teher-, per- és 

igénymentességéért. Szerzıdı felek nem kötöttek volna megállapodást tulajdoni 
hányadon fennálló elıvásárlási jog vagy ÁFA fizetési kötelezettség esetén. 

 
5./ A városi önkormányzat jelen szerzıdés érvénybe lépésével feltétlen és 

visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyergesújfalui 018/2 hrszú ingatlan 
½ tulajdoni hányadára a megyei önkormányzat tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön csere 
jogcímén. A megyei önkormányzat jelen szerzıdés érvénybe lépésével feltétlen és 
visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a balatonszepezdi 1369 helyrajzi 
számú ingatlanon javára fennálló használat joga törlésre kerüljön. 

 
6./ A nyergesújfalui 018/2 helyrajzi számú ingatlan ½ része a szerzıdés érvénybelépésével 

egyidejőleg kerül a megyei önkormányzat birtokába. Ettıl az idıponttól kezdıdıen az 
ingatlanrész hasznai és terhei a megyei önkormányzatot illetik, illetve terhelik. 
A balatonszepezdi 1369 helyrajzi számú ingatlant a KEMİ Bottyán János Mőszaki 
Szakközépiskola jogosult a 2008. évi nyári üdülési szezonban térítésmentesen használni. 
A használattal járó költségeket a megyei intézmény viseli.  

 
7./ A tulajdonjog átruházást, jogról való lemondást jogszabályi rendelkezések nem 

korlátozzák, illetve nem akadályozzák. Jelen megállapodás illetve jogügyletkötés a 
szerzıdı felek arra jogosult szerveinek jóváhagyásával lép érvénybe. 

 
8./ A Komárom – Esztergom Megyei Közgyőlés a    /2008. (IV. 24.), Esztergom Város 

Önkormányzata Képviselıtestületének Pénzügyi Bizottsága    /2008 (III. 26.) számú 
határozataikban jóváhagyták a megállapodást, illetve jogügyletkötést. 
 

9./ Vita esetére szerzıdı felek a megyei önkormányzat székhelye szerinti - perértéktıl függı - 
hatáskörrel, és illetékességgel rendelkezı bíróságot kötik ki. 

 
10./ Jelen 2 oldalból álló szerzıdés 8 eredeti példányban készült (4 példány a városi, 4 

példány a megyei önkormányzatot illet), a 2008. április 1 -jén keltezett tulajdoni lapokon 
feltüntetett adatok alapján. 

 
Felek ezen, többször egyeztetett szerzıdést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezı dokumentumot aláírták, kézjegyükkel oldalanként ellátták. 
Jelen megállapodást mindkét fél jogi képviselıje ellenjegyzi, Eladó részérıl dr. Imre Eszter 
jogtanácsos, Vevı részérıl dr.             ügyvéd. Szerzıdı felek megbízzák az ügyvédet az 
ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására, aki a megbízást elfogadja 
 
 
Tatabánya, 2008. április  „  „ Esztergom, 2008. ápr ilis „  „ 
 
 
 Dr. Völner Pál Meggyes Tamás 
 Közgyőlés Elnöke Polgármester 

   
 
 Dr. Péntek Péter Dr. Marosi György  
 megyei fıjegyzı jegyzı 
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A szerzıdés 8 pl.-ban készült és az 1997. évi CXLI. tv. 32.§ (3) bekezdésben okiratokkal 
szemben támasztott alaki kötelezettségre tekintettel ellenjegyezzük. 

 
 

Tatabánya, 2008. április  „  „ Esztergom, 2008. ápr ilis „  „ 
 
 
 Dr. Imre Eszter   
 Komárom-Esztergom Megyei Esztergom Városi Önkormányzat 
 Önkormányzati Hivatal Ügyvéd 
 jogtanácsosa  
 
 
73/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
1. 2008. december 31-ei hatállyal felmondja az Esztergom Város Önkormányzata 

Képviselı-testületével, Dömös Község Önkormányzata Képviselı-testületével, Pilismarót 
Község Önkormányzata Képviselı-testületével, Tát Község Önkormányzata Képviselı-
testületével, és Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselı-testületével a Majer 
István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat (Esztergom) 
mőködtetésére kötött társulási megállapodást, és felkéri a közgyőlés elnökét, hogy 
döntését közölje a társulás tagjaival. 

 
2. 2008. december 31-ei hatállyal felmondja a Nyergesújfalu Város Önkormányzata 

Képviselı-testületével, Lábatlan Város Önkormányzata Képviselı-testületével, Süttı 
Község Önkormányzata Képviselı-testületével, és Bajót Község Önkormányzata 
Képviselı-testületével a Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu) fenntartására kötött 
társulási megállapodást, és felkéri a közgyőlés elnökét, hogy döntését közölje a társulás 
tagjaival. 

 
Határidı: 2008. május 15. 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
 
74/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
Komárom - Esztergom Megyei Közgyőlés: 
  
1. Egyetért a „Szándéknyilatkozat a megyei szociális intézmények mőködésének 

átszervezésérıl” tárgyú elıterjesztésben foglaltakkal. 
 
2. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a megyei szociális intézmények mőködését 

megvizsgálja és annak eredményétıl függıen: 
 

a) a fenntartásában mőködı alábbi szakosított szociális ellátást nyújtó intézményeit 
szervi, feladat és munkajogi jogutódlás mellett 2008. június 30-ával megszünteti: 

- Esthajnal Idıskorúak Otthona (Pilismarót-Basaharc) 
- Szent Rita Fogyatékosok Otthona (Esztergom), 
- Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona (Esztergom), 
- Fogyatékosok Otthona (Tokodaltáró), 

továbbá ezzel egyidejőleg megvizsgálja a Mentálhygienes és Rehabilitációs 
Intézmény integrációba való bevonásának lehetıségét, 

 
vagy 
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20. oldal 

 
b.) a fenntartásában mőködı alábbi szakosított szociális ellátást nyújtó 

intézményeinek gazdálkodását 2008. június 30-áig átszervezi, megtartva önálló 
jogi személyiségüket: 

- Esthajnal Idıskorúak Otthona (Pilismarót-Basaharc) 
- Szent Rita Fogyatékosok Otthona (Esztergom), 
- Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona (Esztergom), 
- Fogyatékosok Otthona (Tokodaltáró), 
- Pszichiátriai Betegek Otthona (Esztergom-Kertváros) 

továbbá ezzel egyidejőleg megvizsgálja a  Mentálhygienes  és Rehabilitációs 
Intézmény gazdálkodása átszervezésének lehetıségét, 

 
3. Szándékában áll a 2.a.) pont esetében kijelölni jogutód szervként a Komárom-Esztergom 

Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonát és átszervezni „Komárom–
Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye” új elnevezés mellett 
2008. július 1-jétıl a kibıvülı feladataira, telephelyeire tekintettel. 

 
4. Elfogadja a 2.a.) pont esetére a határozat mellékletét képezı intézkedési tervet az 

átszervezés jogszabályi elıírásainak megfelelı elıkészítés érdekében. Az intézkedési 
tervet a 2.b.) pont esetére értelemszerően kell alkalmazni. 

 
Határidı: 2008. június 30., illetve a határozat mellékletét képezı intézkedési terv 
 szerinti ütemezésben folyamatos 
Felelıs: 1-4. pontoknál az átszervezés elıkészítéséért Simon Géza, a közgyőlés alelnöke, 

valamint a szakosított szociális ellátást nyújtó intézmények vezetıi,  
az intézkedési tervben foglalt feladatok összehangolásáért a közgyőlés elnöke 
által kijelölt személy 
 

5. Fenntartói engedélyhez köt minden megüresedı munkakör betöltését 2008. április 25-tıl. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: szakosított szociális ellátást nyújtó intézmények vezetıi 

 
6. Felkéri a szociális ügyekkel foglalkozó tanácsnokát, hogy az önkormányzat SZMSZ-ében 

foglaltakon túlmenıen vegyen részt az intézmények mőködésének vizsgálatában, 
átszervezésében és szakmai ismereteivel, tapasztalataival segítse az elıkészítı munkát. 

 
Határidı: folyamatos az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelıen 
Felelıs: az elıkészítı munkába való bevonásért Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 

 
 
A határozat melléklete a közlöny végén található. 
 
 
75/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
1. Megtárgyalta és elfogadja a Mezıgazdasági Bizottság által, a Bábolna Zrt. kezelésében 

lévı állami tulajdonú termıföldek hasznosítására kidolgozott javaslatokat, egyetért azok 
felterjesztésével. 

 
2. Kéri a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsot, hogy a Bábolna Zrt. kezelésében lévı 

állami tulajdonú termıföldek hasznosításával vagy elidegenítésével kapcsolatos 
döntéseinél a következı alternatívákat vegye figyelembe: 
 



2008. évi 4. szám Komárom-Esztergom megye 2008. április 
 

21. oldal 

1) A termıföldeket a szántóföldterületek közigazgatási területén élı és 
gazdálkodó magánszemélyek, egyéni és családi gazdálkodók, valamint kis- 
és közepes társas vállalkozások, illetve az általuk létrehozott konzorcium 
hasznosítsa, hosszú távú bérletben, illetve a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok 
Kft. kapjon belılük tartós használatra akkora részt, amely a Kft. 
kiegyensúlyozott gazdálkodásához szükséges.  

 
2) A termıföldek kerüljenek az érintett megyei- és települési önkormányzatok 

törzsvagyonába, amelyet ezt követıen kizárólag szántóföldi 
növénytermesztés céljára hasznosíthatnak. 

 
3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy a fenti javaslatokat a Nemzeti 

Vagyongazdálkodási Tanács elé felterjessze, továbbá tájékoztatásul megküldje a 
földmővelésügyi- és vidékfejlesztési miniszter-, a pénzügyminiszter- és az Országgyőlés 
Mezıgazdasági Bizottsága elnöke részére. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
 
76/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
 
1. Megtárgyalta Tasó László és Kósa Lajos országgyőlési képviselıknek, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítását célzó képviselıi önálló 
indítványában foglaltakat, és egyetértı véleményével szorgalmazza az erdıgazdasági 
részvények önkormányzati törzsvagyonba történı ingyenes átadását. Ennek érdekében 
élni kíván felterjesztési jogosítványával. 

 
2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy a testület döntését haladéktalanul juttassa el a 

Magyar Köztársaság Országgyőlésének Elnökéhez. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 
 
 
 

EGYÉB 
 

HELYESBÍTÉS 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 6/2008. (III. 27.) 
számú önkormányzati rendelet (Komárom-Esztergom Megyei Közlöny 2008. évi 2. különszám) 
függelékének 6. pontja helyesen: 
 

6./ Közösségi (EU) közbeszerzési eljárási rendszer 

a.) Árubeszerzés: nettó      53.012.225,- Ft-tól 

b.) Építési beruházás: nettó 1.325.305.627,- Ft-tól 

c.) Szolgáltatás megrendelése: nettó      53.012.225,- Ft-tól 

 



A 69/2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat melléklete 
 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 

A közbeszerzés tárgya Alkalmazandó/választott 
eljárási típus, eljárási fajta  

Közbeszerzés 
elızetesen becsült 

értéke (nettó) 
Idıbeli ütemezés  

   
eljárás 

megindításának 
tervezett id ıpontja  

szerzıdés 
teljesítésének 

várható id ıpontja 
vagy a szerz ıdés 

idıtartama 
I. Árubeszerzés     
Kazánházak rekonstrukciója (kazánvásárlás 
intézmények részére) 

Hirdetmény nélküli 
egyszerő 10 000 000 II-III. negyedév III. negyedév 

Gızkazán beszerzése, beépítése és beüzemelése Hirdetményköteles 
egyszerő 25 000 000 III-IV. negyedév IV. negyedév 

Nyomtató-, fénymásoló papír, leporelló Hirdetményköteles 
egyszerő 25 000 000 I. negyedév 12 hónap 

Számítógép, monitor, nyomtató, fénymásoló Közösségi nyílt 58 147 000 II. negyedév II. negyedév 

Oktatási célú gépek és mőszerek intézmények 
részére Nemzeti nyílt  46 350 000 II.-III. negyedév 2008. december 

31. 

Konyhai fızıüst Hirdetmény nélküli 
egyszerő 10 000 000 III-IV. negyedév IV. negyedév 

Egészségügyi gépek, mőszerek Közösségi nyílt 580 300 000 II-III. negyedév III. negyedév 
II. Építési beruházás     
Intézmények felújítása (burkolat, vizesblokk 
felújítás, tisztasági festés) 

Hirdetmény nélküli 
egyszerő 33 519 000 II. negyedév 2008. augusztus 

31. 

MERI akadálymentesítés Hirdetmény nélküli 
egyszerő 22 161 000 II. negyedév 2008. december 

31. 

III. Szolgáltatás megrendelése     

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Hirdetmény nélküli 
egyszerő 9 000 000 II. negyedév 12 hónap 

 



A 74 /2008. (IV. 24.) számú közgy őlési határozat melléklete 
 

Intézkedési terv a Komárom-Esztergom Megyei Önkormá nyzat Integrált Szociális Intézménye létrehozásához  
      

Tevékenység Tevékenység leírása 
Tevékenység 

kezdése/ 
befejezése 

Jogi hivatkozás Szakmai indokoltság Felel ıs 

I. Ütemterv 2008. április 1-t ıl június 30-ig     

Igazgatói értekezlet 
A fenntartó tájékoztatja az átalakítással 
érintett megyei szociális intézmények 

vezetıit. 
2008. április 7. 

Közgyőlés 27/2008. 
(II. 28.) sz. K.H. 

Tényszerő tájékoztatás az 
aggodalmak és 

bizonytalanság érzetének 
megelızésére, 

megszüntetésére. 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke 

Integrálódó megyei 
szakosított szociális 
intézményben dolgozói 
értekezletek összehívása 

Integrálódó megyei szakosított szociális 
intézményben az intézetvezetık 

tájékoztatják a dolgozókat a tervezett 
változásokról. 

2008. április 25-30. 
Közgyőlés 27/2008. 

(II. 28.) sz. K.H. 

Tényszerő tájékoztatás az 
aggodalmak és 

bizonytalanság érzetének 
megelızésére, 

megszüntetésére. 

Integrálódó 
Intézmények 

vezetıi 

Ellátottak és az ellátotti 
érdekképviseleti fórumok 
tájékoztatása 

Integrálódó megyei szakosított szociális 
intézményben a vezetık tájékoztatják az 

intézményben élı ellátottakat, 
érdekképviseleti fórumokat és az ellátott 
jogi képviselıt a tervezett változásokról. 

2008. április 30-áig 
Közgyőlés 27/2008. 

(II. 28.) sz. K.H. 

Tényszerő tájékoztatás az 
aggodalmak és 

bizonytalanság érzetének 
megelızésére, 

megszüntetésére. 

Integrálódó 
Intézmények 

vezetıi 

Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyőlés 
döntése 

A közgyőlés kinyilvánítja elvi szándékát 4-5 
szakosított ellátást nyújtó szociális 
intézménye jogutódlással történı 

megszüntetésérıl 2008. június 30-ával és a 
Pszichiátriai Betegek Otthona 

- telephelyekkel bıvítéssel - integrált 
intézménnyé alakulásáról Komárom-

Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye elnevezéssel 2008. 
július 1-jével. A közgyőlés az elıterjesztett 
intézkedési tervet elfogadja, megbízza a 

Fogyatékosok Otthona vezetıjét az 
intézkedési tervben foglalt feladatok 

összefogásával 

2008. április 24. 
Közgyőlés 27/2008. 

(II. 28.) sz. K.H. 

Az intézkedési terv szerepe, 
hogy irányt adjon és 

összehangolja a megyei 
önkormányzat szociális 

ellátására vonatkozó egyedi 
döntéseit, tudatos, hatékony, 
a szükségletekhez igazodó 
színvonalas feladatellátást 

tegyen lehetıvé. 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke 



Helyzetelemzés 
- Megyei Önkormányzat 
által mőködtetett szociális 
intézményekre 
vonatkozóan 

Feltételrendszer megléte: 
- Személyi 

- Tárgyi 
Engedélyezett férıhelyek száma 

Kihasználtság 
Várakozók száma 

Jelenleg mőködı szervezeti struktúrának 
áttekintése 

Intézményi Dokumentációk 
- Szakmai programok 

- Alapító okirat 
- SZMSZ 

- Mőködési engedély 

2008. április 25- 
május 25. 

1/2000. (I. 7.) 
SzCSM rendelet 

41. § 
2. sz. melléklet 

Az integrálódó intézmények 
mőködésének teljes körő 

vizsgálata, a helyi 
sajátosságok 

figyelembevétele, az 
intézményvezetıkkel és 

dolgozókkal együttmőködve 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke 

Integrálódó 
intézmények 

vezetıi 

Szakmai irányítás, 
igazgatási-gazdasági 
integráció szervezeti és 
mőködési kérdéseinek 
vizsgálata 

Tárgyi, személyi feltételek és Infrastruktúra 
biztosítása 

2008. április 25-
május 25. 

1993. III. tv. 85/C. § 
d) pontja 

Felkérés az új vezetési, 
szervezési feladatok vitelére, 
az ellátás megszervezésére 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke 

A Gazdasági Hivatal 
mőködési kérdéseinek 
vizsgálata, kialakítása 

Tárgyi, személyi feltételek és Infrastruktúra 
biztosítása 

2008. április 25-
május 25. 

Közgyőlés 2008. 
áprilisi határozata 

A Gazdasági Hivatal július 1-
jétıl történı zökkenımentes 

mőködésének biztosítása 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke 

Integrálódó 
intézményekben az 
átadás-átvétel 
elıkészítése (leltár) 

Az ügyiratok áttekintése, átadásra történı 
elıkészítése, valamint leltár szerinti 

átadások elıkészítése 
2008. május 1-jétıl 

249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet 

Az elıkészítés szükséges a 
zökkenımentes átadás-
átvétel lebonyolításához 

Integrálódó 
Intézmények 

vezetıi 

Integrálódó intézmények 
közüzemi, illetve egyéb 
szerzıdéseinek 
áttekintése, szükséges 
átjelentések 
kezdeményezése 

A szolgáltatókkal, partnerekkel közölni a 
változást, egyúttal a szerzıdések 

szükséges/lehetséges módosításának 
kezdeményezése 

2008. május-június 
Közgyőlés 2008. 
májusi határozata 

Változik a kötelezettséget 
vállaló jogi személye 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke, 

Integrálódó 
Intézmények 

vezetıi 

Munkaértekezletek 
Folyamatos tájékoztatás a felmerülı 

problémákról, megoldásokról 
2008. április 25-tıl 

folyamatosan 
Közgyőlés 2008. 
áprilisi határozata 

Az idıközben felmerülı 
problémák operatív kezelése 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke 



Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat 
Integrált Szociális 
Intézménye alapító 
okiratának elkészítése 

Jogszabályi elıírásnak megfelelı alapító 
okirat elkészítése 

2008. májusi 
közgyőlésre 

Közgyőlés 2008. 
áprilisi határozata 

Az integrálódó intézmények 
és feladataik teljes körő 
megjelenítése elkülönült 
szervezeti egységekben 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke 

Integrálódó 
intézmények 

vezetıi 

Mőködési engedély 
kérésének elıkészítése 

A jogszabályban elıírt mőködési engedély 
megszerzéséhez szükséges 
dokumentumok elkészítése 

2008. május 29-
étıl 

188/1999. (XII. 16.) 
Kormányrendelet 

8. § 
Egyeztetés a hatóságokkal 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke 

Az elkészített 
szabályzatok, szakmai 
programok 
véleményeztetése 

az ellátottak Érdekképviseleti Fórumai 
véleményezik az ıket érintı szabályzatokat 

és a Szakmai programokat 

2008. június 1-jétıl 
folyamatos 

1/2000. (I. 7.) SzCsM 
rendelet 99. § (4), a) 

Fontos a programok széles 
körő egyeztetése, 

elfogadtatása és támogatása 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Önkormányzat 
Integrált Szociális 

Intézmény vezetıje 

Szervezeti Mőködési 
Szabályzat elkészítése, 
jóváhagyása 

Az integrált intézmény mőködéséhez 
szükséges alapdokumentációk 

figyelembevételével az SZMSZ elkészítése, 
a teljes szervezeti struktúra kialakítása 

2008. június 25-éig 
1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet 5/B. § 

Közgyőlés elnökének 
hatáskörébe tartozik a 

jóváhagyása 

Integrálódó 
Intézmények 

vezetıi 

Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat 
döntése 

Közgyőlési döntés a megyei szakosított 
szolgáltatást nyújtó 4-5 szociális intézmény 

jogutódlással történı megszüntetésérıl 
2008. június 30-ával, az intézményvezetık 

vezetıi megbízásának visszavonásáról. 
Dönt a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Pszichiátriai Betegek 

Otthona Integrált Szociális Intézménnyé 
alakításáról 2008. július 1-jétıl, annak 

alapító okiratát elfogadja. 

2008. május 29-ei 
közgyőlés 

Közgyőlés 2008. 
májusi határozata Közgyőlési hatáskör 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke 

Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat 
Integrált Szociális 
Intézmény 
költségvetésének 
elızetes módosítása 

Integrálódó intézmények költségvetéseinek 
elızetes módosítása 

2008. július 1-jéig 
217/1998. (XII. 30.) 
Kormányrendelet 

A Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat 

Integrált Szociális Intézmény 
mőködésének feltétele, a 

költségvetésének elızetes 
módosítása 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke 

Integrálódó 
intézmények 

vezetıi 



Pénzügyi-gazdasági 
feladatok 

Intézkedés az átalakítással érintett 
költségvetési szervek bankszámláinak - a 
megszőnés idıpontja szerinti határnappal 

történı megszüntetésére 

2008. június 30. 
217/1998. (XII. 30.) 
Kormányrendelet 

Az államháztartási és 
számviteli törvény, valamint a 

kapcsolódó végrehajtási 
rendeletek elıírásának 

betartása 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke, 

Integrálódó 
Intézmények 

vezetıi 

II. Ütemterv 2008. július 1-jét ıl december 31-éig     

Pénzügyi-gazdasági 
feladatok 

Integrálódó intézmények - éves 
beszámolónak megfelelı adattartalmú, 

leltárral, záró fıkönyvi kivonattal 
alátámasztott - június 30-ai fordulónapi 

beszámolóinak elkészítése, vagyon átadás-
átvételrıl készített jegyzıkönyv és 

vagyonátadási jelentés (nullás jelentés) 
elkészítése 

2008. 
augusztus 31-ig 

249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet 

13/A § 

Az államháztartási és 
számviteli törvény, valamint a 

kapcsolódó végrehajtási 
rendeletek elıírásának 

betartása 

Integrálódó 
intézmények 

vezetıi 

Költségvetési feladat 

Az integráció miatt feleslegessé váló 
álláshelyek megszüntetése kapcsán 

felmerülı költségek pályázati úton történı 
megigénylésének elıkészítése 

2008. június 30. 
2008. 

szeptember 15. 

2007. CLXIX. tv. 
5. sz. melléklet 

9. pont 

Az integrált intézmény 
létrehozása során törekedni 

kell a munkaerınek 
intézményen belüli belsı 

átcsoportosítására, vagy más 
megyei intézménynél történı 
alkalmazására. Amennyiben 
feleslegessé váló álláshely 

megszüntethetı, a 
megszüntetés kapcsán 
felmerülı költségeket 

pályázati úton meg kell 
igényelni. 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke, 

Integrálódó és a 
már létrejött 

Integrált Szociális 
Intézmény vezetıi 

Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat 
Integrált Szociális 
Intézmény 
költségvetésének 
véglegesítése 

Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Integrált Szociális 

Intézmény költségvetésének módosítása 

Közgyőlés 2008. 
szeptemberi 

ülésére 

217/1998. (XII. 30.) 
Kormányrendelet 

A Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat 

Integrált Szociális Intézmény 
mőködésének feltétele, a 

költségvetésének elızetes 
módosítása 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke 

Integrálódó 
intézmények 

vezetıi 



2008. július 1-jétıl 
létrejön a Komárom-
Esztergom Megyei 
Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye 

Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Integrált Szociális 

Intézmény vezetıje létrehozza integrált 
szociális intézmény szakmai vezetıi 

tanácsát 

2008. július 15. 
Közgyőlés 2008. 
májusi határozata 

A szakmai vezet ıi tanács 
tagjai a szociális intézmények 

területi szakmai vezetıi, 
akiknek együttmőködése 

biztosítja a magas színvonalú 
szakmai munkavégzést. 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Önkormányzat 
Integrált Szociális 

Intézmény vezetıje 

A mőködéshez elıírt és 
szükséges szabályzatok 
elkészítése 

Valamennyi, a jogszabályban elıírt 
szabályzat elkészítése 

2008. október 30-
áig 

1/2000. (I. 7.) SzCsM 
rendelet 

1. számú melléklet 

Új mőködési forma, 
mőködtetéshez 
elengedhetetlen 

dokumentumok biztosítása. 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Önkormányzat 
Integrált Szociális 

Intézmény vezetıje 

Átszervezésbıl eredı 
munkajogi kérdések 
rendezése 

Az Integrált Szociális Intézmény vezetıje a 
feladatellátás volumenének ismeretében a 
fenntartóval egyeztetve a még lezáratlan 
munkajogi kérdéseket rendezi. Vizsgálja 
annak lehetıségét, hogy a feladatellátás 

megszőnése miatt feleslegessé váló 
munkaerı foglalkoztatható-e az új 

struktúrában. 

2008. augusztus 
31-ig 

Közgyőlés 2008. 
májusi határozata 

A létrehozott új intézmény 
gazdálkodási feladatait ellátó 

gazdasági szervezet 
kialakításánál a feladat 

ellátásával arányos 
szervezetet kell kialakítani. 
Cél a források hatékonyabb 
felhasználása, a jogszerő 

mőködés biztosítása. 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Önkormányzat 
Integrált Szociális 

Intézmény vezetıje 

A Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat 
Integrált Szociális 
Intézmény 
alaptevékenységéhez 
kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások vizsgálata 

az intézményi szolgáltatások (fızés, 
mosás, stb.) integrálása, 

lehetséges/szükséges kiszervezésük 
vizsgálata, végrehajtása 

2008. december 
31-éig 

Közgyőlés 2008. 
májusi határozata 

Cél a hatékonyabb 
gazdálkodás 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Közgyőlés 
Alelnöke 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Önkormányzat 
Integrált Szociális 

Intézmény vezetıje 
      

Tatabánya, 2008. április      
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