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A határozati javaslatok elfogadásához 
minősített többség szükséges a Mötv. 50. §-a alapján, 

nyilvános ülésen tárgyalható! 
 
 

179. számú előterjesztés 
 

Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Mórágy, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek 

képviselő-testületeinek  

2013. december 16-án, 17,00 órakor megtartandó EGYÜTTES ülésére 

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 

társulási megállapodásának I. számú módosítása 
 

 
 

 
Előterjesztő:  Bognár Jenő polgármester 
                
Készítette:     Skoda Ferenc jegyző  
                         
                     
Törvényességi ellenőrzést végezte:  Takácsné Gehring Mária mb. aljegyző  
 
Tárgyalja: 
 
Véleményezi: 
 
Dr. Bonnyai József jogi tanácsnok 
 

  
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 

Az érintett képviselő-testületek a 2013. június 13-án hagyták jóvá július 1-jétől a 
Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodását. Bár elfogadása óta rövid idő telt el, 
néhány pontján szükség van pontosítani, illetve egy bátai változást átvezetni a 
megállapodáson.. 

 
Ezek a következők: 
 
a.) Báta község önkormányzata a nappali ellátási feladatok ellátására – mint önként 

vállalt feladat – önálló intézményt hozott létre, így ezen feladatot Báta esetében a 
társulási megállapodásból ki kell emelni, ezen feladatát önállóan látja el, 

b.) be kellett iktatni a társulási tanács hatáskörébe a költségvetési koncepció 
elfogadását, 
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c.) két helyen pontosítást kellett végrehajtani. 
 
 

Javasolom, hogy a képviselő-testület ezen módosítást az alábbi határozati javaslat 
elfogadásával szíveskedjék jóváhagyni. 
 
 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 
társulási megállapodásának I. számú módosítása 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete; 

a.) Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 88. §-ban foglaltak alapján a Bátaszék és 
Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosítását a határozat melléklete 
szerinti tartalommal és 2014. január 1-jei hatállyal, 
jóváhagyja. 

b.) felhatalmazza a város polgármesterét a társulási 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: Azonnal és 2013. december 31. 
Felelős:   Skoda Ferenc jegyző  
                (a határozat megküldéséért) és  
                Bognár Jenő polgármester 
                (a társulási megállapodás aláírásáért) 
 
Határozatról értesül: érintett települések polgármesterei 
                                 Gkp. vezetője 
                                 KÖH pénzügyi iroda 
                                 irattár 
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Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási 

megállapodásának I. számú módosítása   1 
 

Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4., képviseli: Bognár 
Jenő polgármester), 
Alsónána Község Önkormányzata (7147 Alsónána, Kossuth u. 27., képviseli: Kis Istvánné 
polgármester), 
Alsónyék Község Önkormányzata (7148 Alsónyék, Fő u. 1., képviseli: Dózsa-Pál Tibor 
polgármeste), 
Báta Község Önkormányzata (7149 Báta, Fő u. 147., képviseli: Huszárné Lukács Rozália 
polgármester), 
Mórágy Község Önkormányzata (7163 Mórágy, Alkotmány u. 3., képviseli: Glöckner 
Henrik polgármester), 
Pörböly Község Önkormányzata (7142 Pörböly, Óvoda u. 1., képviseli: Sipos Lajos 
polgármester),  
Sárpilis Község Önkormányzata (7145 Sárpilis, Béke tér 1., képviseli: Figler János 
polgármester) és 
Várdomb Község Önkormányzata (7146 Várdomb, Kossuth u. 117., képviseli: Simon 
Csaba polgármester), a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok, a közöttük 2013. 
július 01-jén létrejött Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodását 
(továbbiakban: Megállapodás) 2014. január 1-jével, az alábbiak szerint módosítják: 

  
1.) A Megállapodás I. fejezet 4.1 pontjának a.) pontjában szereplő „és a nappali 
ellátás” szövegrész hatályát veszíti. 
 
2.) A Megállapodás I. fejezet 4.1 pontja a következő új b) ponttal egészül ki, 
egyidejűleg a jelenlegi b) – d) számozások c) – e) számozásokra módosulnak: 

„b.) a nappali ellátás Bátaszék város, továbbá Alsónána, Alsónyék, Pörböly, Sárpilis 
és Várdomb községek önkormányzataira,” 

 
3.) A Megállapodás IV. fejezet 4/c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c.) a Társulás költségvetési koncepciójának, költségvetésének, zárszámadásának el-
fogadása,” 

 

                                                
1   a megállapodás-módosítást Bátaszék város képviselő-testülete a     /2013.(XII.16.) önk.-i határozatával,  
   Alsónána község képviselő-testülete a /2013.(XII.16.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő- 
   testülete a   /2013.(XII.16.) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-testülete a …./2013.(XII.16.) számú  
   határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a   /2013.(XII.16.). Képviselő-testületi határozatával, Pör- 
   böly község képviselő-testülete a   /2013.(XII.16.) határozatával, Sárpilis község  képviselő-testülete a       
   /2013. (XII.16.) számú határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a    /2013.(XII.16.) határoza- 
   tával hagyta jóvá. Hatályos 2014. január 1-jétől.  
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4.) A Megállapodás IV. fejezete 4.2/b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához,” 
 
 
Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
 

Bátaszék, 2013. december….. 

 

 

 

 
  Bognár Jenő                             Kis Istvánné                     Dózsa-Pál Tibor   
   polgármester                            polgármester                    polgármester 
Bátaszék  Város Önk.             Alsónána Község Önk.                   Alsónyék Község Önk. 
 
 
 
Huszárné Lukács Rozália      Glöckner Henrik                            Sipos Lajos                                                 
        polgármester                      polgármester                                polgármester           
     Báta Község Önk.               Mórágy Község Önk.                       Pörböly Község Önk. 

 
 

         Figler János                                                                Simon Csaba 
               polgármester                                                                        polgármester 
         Sárpilis Község Önk.                                                             Várdomb Község Önk.
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M e g á l l a p o d á s 

Intézmény-fenntartó Társulás létrehozására és fenntartására  2 

(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 

amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság 
u. 4.) képviseli: Bognár Jenő polgármester, 

másrészről Alsónána Község Önkormányzata (7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: 
Kis Istvánné polgármester, 
Alsónyék Község Önkormányzata (7148 Alsónyék, Fő u. 1.) képviseli: Dózsa-Pál Tibor 
polgármester, 
Báta Község Önkormányzata (7149 Báta, Fő u. 147.) képviseli: Huszárné Lukács Rozália 
polgármester, 
Mórágy Község Önkormányzata (7163 Mórágy, Alkotmány u. 3.), képviseli: Glöckner 
Henrik polgármester, 
Pörböly Község Önkormányzata (7142 Pörböly, Óvoda u. 1.) képviseli: Sipos Lajos 
polgármester, valamint 
Sárpilis Község Önkormányzata (7145 Sárpilis, Béke tér 1.) képviseli: Figler János 
polgármester, valamint 
Várdomb Község Önkormányzata (7146 Várdomb, Kossuth u. 117.) képviseli: Simon 
Csaba polgármester (a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok) között az alulírt 
helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

I. Általános rendelkezések 

1.) Fenti önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdésének 
felhatalmazása, valamint az Mötv. IV. fejezetében foglaltak alapján – a részt vevő 
települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó határozatai szerint ön-
kéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, ará-
nyos teherviselés mellett, a hatékonyabb és célszerűbb feladatellátás érdekében – 
a korábban jogi személyiség nélkül működő társulást jelen társulási megállapodás 
keretei között jogi személyiségű társulássá alakítják át az alábbiak szerint: 

 

2.) A Társulás neve, székhelye:  

                                                
2   a megállapodást Bátaszék város képviselő-testülete a 124/2013.(VI.13.) önk.-i határozatával, Alsónána  
     község képviselő-testülete a 63/2013.(VI.13.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete  
     a 71/2013.(VI.13.) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-testülete a 130/2013..(VI.13.) számú határo- 
     zatával, Mórágy község képviselő-testülete a 63/2013.(VI.13.). Képviselő-testületi határozatával, Pörböly  
    község képviselő-testülete a48/2013.(VI.13.) határozatával, Sárpilis község  képviselő-testülete a 172/2013.  
    (VI.13.) számú határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 42/2013.(VI.13.) határozatával hagyta   
    jóvá. Hatályos 2013. július 1-jétől. 
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2.1. Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása (a továbbiakban: Társulás) 

Rövidített neve: Bátaszék és Környéke ESzGy Társulás 

Székhelye: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. 

3.) A Társulás jogállása: 

3.1. A Társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek 
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 

4.) A Társulás működési területe: 

4.1. A Társulás működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területe, 
ezen belül: 

a)  a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítés a házi segítségnyújtás, a jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás és a nappali ellátás Bátaszék város, továbbá Alsónána, Alsó-
nyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek önkormányzataira,  3 

b) a nappali ellátás Bátaszék város, továbbá Alsónána, Alsónyék, Pörböly, Sárpilis és 
Várdomb községek önkormányzataira, 4 

c) az étkeztetés Bátaszék város önkormányzatára, 

d)  a védőnői szolgáltatás Bátaszék város, továbbá Alsónyék és Pörböly községek ön-
kormányzataira, míg 

e) a központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása Bátaszék város, továbbá Alsónána, 
Alsónyék, Báta, Pörböly, Mórágy és Várdomb községek önkormányzataira terjed ki. 

 

 

5.) A Társulás létrejötte, időtartama: 

                                                
3  a megállapodás I. fejezet 4.1 pont a) pontját Bátaszék város képviselő-testületének a     /2013.(XII.16.) önk.-i       
   határozatával, Alsónána község képviselő-testületének a /2013.(XII.16.) önk.-i határozatával, Alsónyék község  
   képviselő-testületének a   /2013.(XII.16.) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-testületének a  
   …./2013.(XII.16.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testületének a   /2013.(XII.16.). Képviselő- 
   testületi határozatával, Pörböly község képviselő-testületének a   /2013.(XII.16.) határozatával, Sárpilis község   
   képviselő-testületének a /2013. (XII.16.) számú határozatával és Várdomb község képviselő-testületének a     
   /2013.(XII.16.) határozatával elfogadott módosítás állapította meg. Hatályos 2014. január 1-jétől.  
4  a megállapodás I. fejezet 4.1 pont b) pontját Bátaszék város képviselő-testületének a     /2013.(XII.16.) önk.-i       
   határozatával, Alsónána község képviselő-testületének a /2013.(XII.16.) önk.-i határozatával, Alsónyék község  
   képviselő-testületének a   /2013.(XII.16.) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-testületének a  
   …./2013.(XII.16.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testületének a   /2013.(XII.16.). Képviselő- 
   testületi határozatával, Pörböly község képviselő-testületének a   /2013.(XII.16.) határozatával, Sárpilis község   
   képviselő-testületének a /2013. (XII.16.) számú határozatával és Várdomb község képviselő-testületének a     
   /2013.(XII.16.) határozatával elfogadott módosítás iktatta be. Hatályos 2014. január 1-jétől.  
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5.1. A Társulás a megalakulás, a Társulási Tanács alakuló ülése általi kimondásával a 
társulási megállapodásnak a tagok képviselő-testületei által – minősített többséggel – 
történő jóváhagyásával és 2013. július 1-jével jön létre, határozatlan időre. 

5.2. A Társulás alapításával kapcsolatban költség nem merült fel, ezért arra forrást a 
társult tagoknak nem kell biztosítani. 

II. A Társulás célja, feladat- és hatásköre 

1.) A társulás célja: 

1.1. A Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. és 8. pontjában meghatározott egészségügyi, szociá-
lis és gyermekjóléti szolgáltatások hatékony, az Önkormányzatok számára költséghaté-
kony ellátása, ezen belül is: 

a) az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi háziorvosi ügyeleti szolgálati 
feladatok hatékony, összehangolt és eredményes ellátása, a társult önkormányzatok 
közigazgatási területére kiterjedő központi háziorvosi ügyeleti szolgálat biztosítása 
az alábbiak szerint: 

 hétközben hétfőtől péntekig délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, 
 hétvégén szombat reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint  
 munkaszüneti napokon. 

b) az egészségügyi alapellátás körébe tartozó védőnői ellátás biztosítása, 

c) tanácsadás a szociális válsághelyzetben lévő családok részére, 

d) prevenciós programok szervezése, 

e) a gyermekjóléti alapellátás biztosításával hozzájárulni a gyermekek jólétének, csa-
ládban történő nevelkedésének segítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez il-
letve a meglévő veszélyeztetettség megszüntetéséhez, megelőzni a gyermekek csa-
ládból való kiemelését. 

1. A társulás feladat- és hatásköre: 

2.1. Jelen társulási megállapodás III/1. pontjában meghatározott intézmény közös 
fenntartásával; 

a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c.) pontjában 
foglalt, alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyelet ellátása, melynek általános rendjét 
e megállapodás 1. melléklete tartalmazza, 

b) a területi védőnő ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet alapján védőnői 
feladatok ellátása, 

c) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 62-65. §-aiban és 65/F. §-ában meghatározott étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás és feladat ellátási megállapodás 
alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátása, 
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d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 39-40. §-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatok ellátása. 

III. A Társulás által fenntartott intézménnyel kapcsolatos rendelkezések 

1.) A társulás által közösen fenntartott intézmény; 

1.1. Neve: Gondozási Központ Bátaszék (a továbbiakban: Központ)   

1.2. Székhelye: 7140 Bátaszék, Budai u. 21. 

1.3. Telephelyei: 

a) 7140 Bátaszék, Budai u. 61. (védőnői szolgálat),   
b) 7140 Bátaszék, Vörösmarty u. 8. (nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás), 
c) 7140 Bátaszék, Kossuth u. 54. (központi orvosi ügyelet). 

1.4. Fenntartó szerve: 

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény-fenntartó Társulása 
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. 

1.5. Irányító szerve: 

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. 

1.6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 

A Gondozási Központ Bátaszék tekintetében Bátaszék Város Önkormányzata 
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. 

2.) A Társulási Tanács irányítási jogai: 

a) a Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása; 
b) a Központ költségvetésének, zárszámadásának és létszámkeretének jóváhagyása; 
c) bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel 

kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg 
nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges 
intézkedések megtétele; 

d) a közfeladatok ellátásra vonatkozó, és az erőforrásokkal való szabályszerű és 
hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, számonkérése, 
ellenőrzése; 

e) a jogszabályban meghatározott esetekben a Központ döntéseinek előzetes és 
utólagos jóváhagyása, 

f) egyedi utasítása kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására; 
g) a Központ jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése. 
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3.) Egyes alapítói, illetve irányítási jogok gyakorlására vonatkozó részletes 
rendelkezések: 

3.1. A Központ alapító okiratának elfogadása, valamint annak módosítása – tekintettel 
arra, hogy a Központot Bátaszék Város Önkormányzata alapította – Bátaszék Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy az Szt. 92. § (1) bekezdésének b) pontja alapján 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alkot rendeletet a Központ 
tekintetében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a 
fizetendő térítési díjakról, valamint hoz határozatot a központi orvosi ügyeleti díjakról 
azzal, hogy a rendeletet a Társulási Tanács előzetesen véleményezi.  

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy az Szt. 92. § (3) bekezdése szerinti 
szolgáltatás-tervezési koncepciót Bátaszék Város Önkormányzata fogadja el, és küldi 
meg azt a társult települések számára. A szolgáltatástervezési koncepciót az érintett 
képviselő-testületek előzetesen véleményezi. 

3.4. A Központ működéséről, a szakmai munka eredményességéről évente egy 
alkalommal a Központ vezetője beszámolót készít, amelyet megküld az érintett 
önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyás céljából.  

3.5. A Központ működéséről, eljárási és ügyfélfogadási rendjéről működési szabályzat 
rendelkezik.   

3.6. A társulásban részt vevő településen házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónő 
kinevezéséhez, munkaviszonyának a megszüntetéséhez az érintett település 
polgármesterének az egyetértése szükséges.  

3.7. Szerződő felek jelen megállapodás keretébe tartozó feladataik ellátása során 
egymással kölcsönösen együttműködnek. Ezen különösen a társulás működési területét 
képező települések gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, felnőtt és gyermek 
háziorvosaival, védőnőkkel, nevelési-oktatási intézményeinek vezetőkkel, civil 
szervezetekkel és az egyházak képviselőivel történő együttműködés értendő. 

4.) Az intézményvezetővel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása: 

4.1. A Központot - egyszemélyi felelősként – az intézmény vezetője vezeti. A központ 
vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Bátaszék Város Önkormányzata 
bízza meg a Társulási Tanács véleményének előzetes kikérésével. Ez a rendelkezés 
vonatkozik a megbízás visszavonására és a fegyelmi jogkör gyakorlására is. Az igazgató 
közalkalmazott, aki felett az egyéb munkáltatói jogokat Bátaszék Város 
Önkormányzatának polgármestere gyakorolja. 

IV. A Társulási szervezete és működése 

1.) A Társulási Tanács: 

1.1. A Társulás legfelsőbb döntéshozó szerve, mely 8 (nyolc) főből áll. 
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1.2. A Társulási Tanácsot a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei által 
delegált tagok alkotják, megbízatásuk a polgármester megbízatásának idejéig tart.  

1.3. A Társulási Tanács tagjai a társulási megállapodás 3. mellékletében meghatározott 
lakosságszám szerinti szavazattal rendelkeznek. 

1.4.  A Társulási Tanács alakuló ülését Bátaszék város polgármestere hívja össze, a 
társulási megállapodás testületek általi jóváhagyását követő 30 napon belül. Az alakuló 
ülésen választják meg az elnököt, és az alelnököt. Az elnök személyére a Társulási 
Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  

2.) A Társulási Tanács elnöke: 

a) ellátja a Társulás képviseletét, 
b) összehívja a Társulási Tanács ülését, 
c) vezeti a tanácskozást, 
d) gondoskodik a döntések végrehajtásáról, 
e) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző 

évi beszámolót és zárszámadást. 

3.) A Társulási Tanács működése: 

3.1. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes 
akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze, és vezeti. 

3.2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

a) szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal,  
b) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a 

javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
c) Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, 

3.3. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. 

3.4. A Társulási Tanács zárt ülést tart az Mötv. 46. § (2) bekezdésében 
meghatározott esetekben. 

3.5. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakat. 

3.6. A jegyzőkönyvet az elnök és Bátaszék város jegyzője írja alá. A jegyzőkönyvet az 
elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a Tolna Megyei Kormányhivatal 
vezetőjének. 

3.7. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza. 

3.8. A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a társult képviselő-testületek 
mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást. 
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3.9. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok 
felével rendelkező tag jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma 
meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának felét. 

3.10. A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza. Szavazni személyesen vagy a 
társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes személy útján lehet.  

3.11. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, 
amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség). 

3.12. A Társulási Tanács határozatait az év elejétől kezdődően növekvő sorszámmal 
kell ellátni, az alábbiak szerint: 

A határozat teljes jelölése: „Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsának ……../ év 
(hó, nap) TT határozata.” 

4.) A Társulási Tanács kizárólagos hatásköre: 

a) elnökének, alelnökének megválasztása, 
b) a Társulás szervezeti és működési szabályzat elfogadása, 
c) a Társulás költségvetési koncepciójának, költségvetésének, zárszámadásának elfo-

gadása,  5 
d) a Társulás pénzmaradvány felhasználásának elfogadása, 
e) pályázat benyújtása, 
f) gyakorolja a Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványokat, viseli a tulajdonost 

terhelő kötelezettségeket. 
 
A c) és e) pontok tekintetében valamennyi települési önkormányzat képviselő-
testületének jóváhagyó határozatára van szükség. 

4.1. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, 
amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk 
képviselt települések lakosságszámának a felét. 

4.2. Minősített többségű döntés szükséges: 

a) az intézmény vezetőjével kapcsolatos munkáltatói döntés véleményezéséhez, 
b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához,  6 

                                                
5  a megállapodás IV. fejezet 4/C) pontját Bátaszék város képviselő-testületének a     /2013.(XII.16.) önk.-i       
   határozatával, Alsónána község képviselő-testületének a /2013.(XII.16.) önk.-i határozatával, Alsónyék község  
   képviselő-testületének a   /2013.(XII.16.. önk.-i határozatával, Báta község képviselő-testületének a  
   …./2013.(XII.16.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testületének a   /2013.(XII.16.). Képviselő- 
   testületi határozatával, Pörböly község képviselő-testületének a   /2013.(XII.16.) határozatával, Sárpilis község   
   képviselő-testületének a /2013. (XII.16.) számú határozatával és Várdomb község képviselő-testületének a     
   /2013.(XII.16.) határozatával elfogadott módosítás állapította meg. Hatályos 2014. január 1-jétől.  
6  a megállapodás IV. fejezet 4.2/b) pontját Bátaszék város képviselő-testületének a     /2013.(XII.16.) önk.-i       
   határozatával, Alsónána község képviselő-testületének a /2013.(XII.16.) önk.-i határozatával, Alsónyék község  
   képviselő-testületének a   /2013.(XII.16.) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-testületének a  
   …./2013.(XII.16.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testületének a   /2013.(XII.16.). Képviselő- 
   testületi határozatával, Pörböly község képviselő-testületének a   /2013.(XII.16.) határozatával, Sárpilis község   
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c) azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 
 

5.) A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása: 

5.1. A Társulás munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás 
szervezése) a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) látja el, 
melynek keretében: 

a) biztosítja a Társulás működéséhez (a Társulási Tanács és a tisztségviselők 
feladatainak ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket, 

b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés 
előkészítése, postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása), 

c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatokat, 

d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
iratkezelési feladatokat, valamint a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban 
a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatokat, 

e) ellátja a Társulás költségvetésének előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat a V. pontban foglaltak szerint. 

A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a KÖH a 
gazdálkodás rendjét szabályozó belső szabályzataiban a Társulásra vonatkozóan 
elkülönülten szabályozza. 

5.2. A munkaszervezet költségeit a Társulás viseli. A tagok kötelezettséget vállalnak, 
hogy a munkaszervezet költségeihez a település lakosságszámának arányában - melyet a 
megállapodás 2. melléklete tartalmazza - járulnak hozzá. A hozzájárulás mértéke 170-, 
Ft/fő/év, melyet minden negyed év első hónapjának 5. napjáig átutal a Társulás OTP 
Bank Zrt.-nél vezetett 11746005-15819158 számú számlájára. Felek kötelezettséget 
vállalnak, hogy a társulás munkaszervezetének költségeit minden évben - minden év 
május utolsó napjáig – felülvizsgálják. 

V. A társulás költségvetése, a tagok költségviselése 

1.1. A Társulás saját éves költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A 
Társulás éves költségvetés alapján működik, melyet a Társulási Tanács önállóan, 
költségvetési határozatban fogadja el. A Társulás szakfeladatrendjét a megállapodás 3. 
melléklete tartalmazza. 

1.2. A közösen fenntartott Központ költségvetése a Társulás költségvetésének részét 
képezi.  

1.3. A Társulás feladat-ellátásnak, ezen belül az intézmény működésének fedezetéül a 
mindenkori éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott feladatra rendelt 

                                                                                                                                                   
   képviselő-testületének a /2013. (XII.16.) számú határozatával és Várdomb község képviselő-testületének a     
   /2013.(XII.16.) határozatával elfogadott módosítás állapította meg. Hatályos 2014. január 1-jétől.  
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feladatalapú támogatás, a társulási feladatellátás révén igénybe vehető támogatás, a 
közösen fenntartott intézmények működtetéséből származó bevétel, a társult tagok 
saját hozzájárulásai, valamint a pályázati támogatások szolgálnak.  

1.4. Alsónána, Alsónyék, Báta, Sárpilis, Pörböly és Várdomb községek önkormányzatai; 

a.) a házi segítségnyújtási szolgáltatás után kizárólag a kapott állami normatív támoga-
tások és a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónő alkalmazásával összefüggő ki-
adások különbözetét fizetik,  

b.) az étkeztetéssel kapcsolatban fizetési kötelezettségük nincs, míg 
c.) a nappali ellátás után csak a nappali ellátást igénybe vevő napi beszállításának költsé-

gét kell teljes egészében, saját költségvetéséből megtérítenie. 

1.5. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás esetében a feladatellátást az 
önkormányzatok a mindenkori éves költségvetési törvényben e feladatok ellátására 
előirányzott normatív és kiegészítő támogatásból biztosítják, melyet – ha jogszabály 
másként nem rendelkezik – a Társulásban részt vevő önkormányzat havonta előre, a 
tárgyhónap 5. napjáig átutalja a Társulás számlájára. A finanszírozás fenntarthatósága 
és folyamatossága érdekében a nem időarányosan teljesülő kiadások fedezetére a 
társulás lehívó levélben kéri le a tagoktól az éves elfogadott költségvetési keretből a 
tagi hozzájárulások különbözetét. 

1.6. A védőnői szolgálat fenntartásához való önkormányzati hozzájárulás alapja a 
tényeleges kiadás és a szolgálatra kapott OEP támogatás különbözete. Az így 
fennmaradt kiadásokhoz a társult önkormányzatok a településükön – a tárgyévet 
megelőző év október 31-én - lakó várandós anyák, a 0 – 6 éves korú gyermekek, továbbá 
oktatási intézménybe nem járó tanköteles gondozott gyermekek számának arányában 
járulnak hozzá. Amennyiben a Társulásban részt vevő önkormányzatnak fizetési 
kötelezettsége keletkezik e téren, annak havonta előre, a tárgyhónap 5. napjáig kell 
eleget tenniük. A finanszírozás fenntarthatósága és folyamatossága érdekében a nem 
időarányosan teljesülő kiadások fedezetére a társulás lehívó levélben kéri le a tagoktól 
az éves elfogadott költségvetési keretből a tagi hozzájárulások különbözetét. 

1.7. A társulásban résztvevő önkormányzatok a hétközi és hétvégi központi háziorvosi 
ügyelet fenntartásával kapcsolatos költségeket közösen viselik. A költségekhez a 
társulásban résztvevő önkormányzatok a település lakosságszámának (lásd 3. melléklet), 
illetve a szolgáltatás igénybevétel százalékának arányában járulnak hozzá. A 
Társulásban részt vevő önkormányzat az előző év elszámolása alapján adott hónapra eső 
összeget havonta előre a tárgyhónap 5. napjáig átutalja a Társulás számlájára. A 
finanszírozás fenntarthatósága és folyamatossága érdekében a nem időarányosan 
teljesülő kiadások fedezetére a társulás lehívó levélben kéri le a tagoktól az éves 
elfogadott költségvetési keretből a tagi hozzájárulások különbözetét. 

1.8. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása illetve jelen 
megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás 
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő 
késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a 
követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás 
2. mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással 
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érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést 
bírósági úton érvényesíti.  

Amennyiben a Társulás felé a székhely önkormányzatnak áll fenn tartozása, a beszedési 
megbízás érvényesítésére a Társulás azon legnagyobb lakosságszámmal rendelkező 
tagönkormányzata jogosult, akinek a Társulás felé tartozása nem áll fenn. 

Tagönkormányzatok vállalják, hogy a felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 
elválaszthatatlan 2. mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél 
megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével 
igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől 
számított 8 napon belül. 

1.9. A tárgyévet követő év május 31. napjáig a társult önkormányzatok a tényleges 
zárszámadásban kimutatott kiadások alapján elszámolnak egymással. Az erről szóló 
beszámolót a KÖH juttatja el az érintett önkormányzatok polgármestereinek. 

1.10. Amennyiben a társulásban résztvevő önkormányzatnak társulási elszámolásból 
adódó tartozása van a Társulás felé, kötelezettségét legkésőbb a folyó év július 31. 
napjáig köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a megadott határidőig erre nem kerül sor, a 
Társulás tértivevényes fizetési felszólítást bocsát ki, amelyben 8 napos fizetési 
határidőt jelöl meg fizetési határidőként. Az újabb határidő elmulasztása esetén a 
Társulás jogosult a társulási megállapodás 2. melléklet szerinti felhatalmazó levél 
alapján azonnali beszedési megbízás benyújtására. A beszedési megbízás sikertelensége 
esetén a Társulás jogosult a hátralék teljes összegére vetített késedelmi pótlékot 
felszámítani, melynek mértéke a megelőző hónap utolsó napján érvényes jegybanki 
alapkamat kétszerese.  

1.11. Amennyiben a társulási elszámolás alapján a Társulásnak visszafizetési 
kötelezettsége keletkezik az önkormányzatok felé – kizárólag amiatt, hogy több 
hozzájárulást fizettek be, mint amit kellett volna -, ezen kötelezettségének folyó év 
augusztus 31. napjáig köteles egy összegbe eleget tenni.  A Társulás pénzmaradványáról 
illetve annak felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. 

1.12. A Társulás nevében kötelezettséget vállalni és utalványozni az elnök vagy az 
általa felhatalmazott személy jogosult. A Központ előirányzatai tekintetében 
kötelezettséget vállalni és utalványozni a Központ vezetője jogosult. A 
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a KÖH pénzügyi irodavezetője, és a 
jegyző által erre felhatalmazott köztisztviselő jogosult. 

1.13. A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, 
utalványozás és adatszolgáltatás rendjére egyebekben a vonatkozó jogszabályok rendel-
kezéseinek figyelembe vételével a KÖH ezirányú szabályzatában foglaltak az irányadó-
ak. 
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1.14. A Központ e társulási megállapodás alapján ellátott feladatai ellátását, 
költségeinek felhasználását évente egy alkalommal az önkormányzatok által megbízott  - 
önkormányzatonként 1-1 főből álló - munkacsoport a zárszámadás időszakában 
lefolytatott vizsgálat keretében értékelheti, melynek eredményéről – az esetleges 
intézkedési javaslataival együtt – a munkacsoport tagjai képviselő-testületeiket a 
vizsgálatot követő testületi ülésen tájékozatják. 

VI. A társulás vagyona 

1.1. A Központ épületei Bátaszék Város Önkormányzat tulajdonában maradnak, a 
bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt, melyeket térítésmentesen 
biztosítja a társulási feladatellátáshoz. Jelen megállapodás az ingatlanok és a meglévő 
ingóságok tulajdonjogi helyzetét nem érinti. 

1.2. Az ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas üzemeltetésével járó feladatok – fűtés, világítás, takarítás – kapcsolatos 
teendők megvalósításáról Bátaszék Város Önkormányzata gondoskodik. 

1.3. Megállapodó felek vállalják, hogy a helyszíni feladatteljesítés esetén az ahhoz 
szükséges, rendeltetésszerű működésre alkalmas helyiséget saját költségükön 
biztosítják a Központ munkatársai számára a vállalt feladatok teljesítése érdekében és 
finanszírozzák annak fenntartását. 

1.4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen (pl. pályázat 
keretében elnyert támogatás) szerzett vagyon feletti tulajdonjog a Társulást illeti. 
Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata. 

1.5. A Társulás gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, illetve vállalkozásban nem vehet 
részt.  

1.6. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba 
esetleg bevitt vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt 
tag csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás 
feladatainak ellátását. Ennek hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön 
szerződés alapján használati díj illeti meg. 

1.7. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon 
megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok 
és közszolgáltatások teljesítését veszélyeztesse.  

1.8. A vagyonfelosztás fontosabb elvei: 

a) az esetleg a Társulás használatába adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat az 
eredeti tulajdonos birtokába kell visszaadni, 

b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában, 
pénzben kell megváltani, 

c) a társulás által szerzett vagyont – a tagok eltérő rendelkezése hiányában – 
lakosságszám arányosan kell felosztani. 
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VII. A csatlakozás, a kiválás, a kizárás szabályai, a Társulás megszűnése 

1.1. A Társulás tagjai azon önkormányzatoknak teszik lehetővé a csatlakozást, melyek:  

a) elfogadják a társulás céljait,  
b) hatékonyan közreműködnek a Társulás feladatainak ellátásában, 
c) vállalják a költségek viselésének - e megállapodásban rögzített – módját és mérté-

két,  
d) a megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

1.2. A Társuláshoz csatlakozni, abból kiválni, tagot kizárni, a Társulást megszüntetni a 
Mötv. 88. - 89. §, illetve 91. §-a szerint lehet. 

1.3. A társulásban résztvevő képviselő-testületek a Társulás megszűnése esetén 
egymással elszámolni kötelesek, legkésőbb a megszűnést követő 60 napon belül.  

A Társulás megszűnését követően: 

a) a Társulás működése során keletkezett iratanyaga a Hivatalnál kerül elhelyezésre és 
megőrzésre az iratkezelési szabályok szerint; 

b) a folyamatban lévő, esetleges pályázatokat (lebonyolítás, pályázati támogatással 
kapcsolatos elszámolás, monitoring) a pályázattal érintett feladat-ellátási hely 
tulajdonával rendelkező önkormányzatnak kell átadni; 

c) az egyes feladat-ellátási helyek működési bevételeiből eredő követeléseket (térítési 
díj, egyéb szolgáltatási díj) a követeléssel érintett feladat-ellátási hely tulajdona 
szerint érintett önkormányzatnak kell átadni. 

VIII. A társulás ellenőrzésének rendje 

1.1. A társult képviselő-testületek célszerűségi és gazdaságossági szempontból is 
ellenőrizhetik a Társulás működését. Ebben a társult önkormányzatok képviselő-
testületei, illetve jegyzői vehetnek részt. Az ellenőrzés folyamán a társulással 
kapcsolatos minden adatba, nyilvántartásba betekinthetnek.  

1.2. A Gondozási Központ vezetője évente május 31-ig írásban beszámol a társult 
önkormányzatok képviselő-testületeinek előző évi tevékenységéről. 

IX. Záró rendelkezések 

1.1. Jelen megállapodás hatálybaba lépésével egyidejűleg hatályukat veszítik a 2003. 
július 1-ével hatályos Bátaszék és Városkönyéki Önkormányzatok Családsegítő és 
Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulási megállapodása és azt ezt módosító 
valamennyi megállapodás.  

1.2. Jelen társulási megállapodás 2013. július 1-jén lép hatályba, és határozatlan időre 
szól. A társulási megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-
testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges. 

1.3. Társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, 
továbbá a Központ fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket elsősorban 
tárgyalás útján, egyeztetéssel kívánják rendezni, a Szekszárdi Közigazgatási és 
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Munkaügyi Bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége 
esetén élnek.  

1.4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

1.5. A társulási megállapodást közös értelmezés után a képviselő-testületek nevében 
eljáró polgármesterek – mint az önkormányzat akaratával teljességgel megegyezőt – 
helybenhagyólag, saját kezűleg  aláírták. 
 
 
 

Bátaszék, 2013. december …….. 

 

 

 

 
  Bognár Jenő                             Kis Istvánné                     Dózsa-Pál Tibor   
   polgármester                            polgármester                    polgármester 
Bátaszék  Város Önk.             Alsónána Község Önk.                   Alsónyék Község Önk. 
 
 
 
Huszárné Lukács Rozália      Glöckner Henrik                            Sipos Lajos                                                 
        polgármester                      polgármester                                polgármester           
     Báta Község Önk.               Mórágy Község Önk.                       Pörböly Község Önk. 

 
 

         Figler János                                                                Simon Csaba 
               polgármester                                                                        polgármester 

         Sárpilis Község Önk.                                                             Várdomb Község Önk.
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1. melléklet 
 
 

A központi háziorvosi  ügyeleti szolgálat helye, ideje, résztvevők köre, általános 
rendje 

 
Az ügyeleti szolgálat helye: Bátaszék, Kossuth utca 54. 
      Telefon:   74/492-603 
 
Az ügyeleti szolgálat ideje: Munkanapokon: Hétfőtől péntekig délután 16 órától másnap  
                                                                        reggel 8 óráig 

                                        Hétvégén: szombat reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig 
Munkaszüneti napokon: Ha a munkaszüneti nap előtt mun-
kanap van, akkor a munkanapot követő nap reggel 8 órájától 
a munkaszüneti napot követő nap reggel 8 óráig. Ha a mun-
kaszüneti nap előtt hétvégi pihenőnap van, akkor folyama-
tos az ellátás a munkaszüneti napot követő munkanap 8 
óráig.  

 
Az ügyeleti szolgálatot ellátó orvosok: 
 
1. Bátaszék város mindenkori felnőtt és gyermek háziorvosai,  
2. a Társulásban résztvevő önkormányzatok mindenkori felnőtt és gyermek háziorvosai. 
3. Bátaszék város Önkormányzatával ügyeleti feladatellátásra szerződést kötött orvo-

sok. 
 
Az ügyelet általános rendje: 

1. Az ügyelet ellátása a Gondozásai Központ vezetője által készített ügyeleti rend sze-
rint történik. 

2. Az ügyeletet adó egészségügyi dolgozók kötelesek az ügyelet helyén annak kezdeté-
re, munkára képes állapotban pontosan megjelenni. 

3. Az ügyeleti feladatokat ellátóknak munkájukat kellő körültekintéssel, a szakmai és 
etikai elvárásoknak megfelelően kell végezniük. 

4. Az ügyeletes orvos egyben az adott ügyelet vezetője is. 
5. Az ügyelet vezetője felelős a munkarend és a munkafegyelem betartásáért, az ügye-

letre fordított anyagi javak ésszerű, takarékos felhasználása. 
6. Az ügyeletes személyzet az ügylet helyét csak szakmai indokból hagyhatja el. 
7. Az ügyeletvezető az ügyelet lejártával az „ügyeleti naplóban” az ügyeletről rövid 

összefoglaló jelentést ad. Ebben jelzi az ügyelet ellátása során esetlegesen észlelt 
problémákat. 

8. Személyi problémák esetén külön jelentést tesz a Gondozási Központ vezetőjének. 
9. Az ügyeleti szolgálat ellátása során a hívási-, indulási- és érkezési időket pontosan 

dokumentálni kell. 
10. Az ügyeleti díjak elszámolásának alapja az ügyeleti jelenléti ív. 
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11. Az ügyeletcseréről a Gondozási Központ vezetőjét 24 órával előtte értesíteni kell. 
Tartós akadályoztatás esetén az ügyelet biztosításáért a Gondozási Központ veze-
tőjének történő bejelentéssel egyidejűleg az orvos felel. 

 
Az ügyeletes orvos feladatai 

 
1. Az elkészített ügyeleti beosztás alapján az adott időre az ügyelet helyén pontosan 

megjelenik. 
2. Ellátja az ügyeletvezetői feladatokat az ügyelet általános rendje szellemében. 
3.  Az ügyeletet teljesítő orvos 

a) orvosi ellátásban részesíti, 
aa) a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet, 
ab) hívásra otthonában, tartózkodási helyén a fekvőbeteget, sérültet, 
ac) heti pihenőnapon és munkaszüneti napokon a folyamatos gyógykezelésre szoruló 
beteget; 

b) gondoskodik 
 ba) a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, szakorvosi 
vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról, 
bb) szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról; 

c) igazolja a beteg keresőképtelenségét; 
d) hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt 

kiadja a hatóság részére, illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj 
megfizetését követően a sérültnek; 

e) hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez, 
véralkohol-vizsgálathoz vért vesz, drogtesztet, illetve egyéb szükséges 
vizsgálatokat végez; 

f) rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést 
megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a 
mentés irányítását át nem veszi; 

g) ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat. 
h) gondoskodik arról, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást kapjon az 

általa nyújtott ellátásról. 
4. Munkáját a mindenkori szakmai és etikai elvárások szellemében a Magyar Orvoskama-
ra elvei szerint végzi. 

 

Az ügyeletes nővér feladatai 

1. Az elkészített ügyeleti beosztás alapján az adott időre az ügyelet helyén megjelenik. 
- Végzi az orvos által elrendelt feladatokat, melyeken belül: 

- fogadni és dokumentálni kell az ügyelethez érkező hívásokat, 
- amennyiben az ügyeletet ellátó orvos az ügyeleti feladatait az e célra rendszere-

sített rendelőn kívül látja el, a mentőszolgálat útján biztosítani kell a sürgős be-
avatkozást igénylő esetek ellátását, 
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- sürgős szükség esetén szakszerűen meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást és 
gondoskodni kell a végleges ellátás biztosításáról, 

- elő kell készíteni az ügyelet során ellátandó vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz 
szükséges anyagokat és eszközöket, 

- el kell látni az ügyeletes orvos által meghatározott egyéb adminisztrációs és 
szakmai feladatokat. 

- el kell végezni a területi hívások alapján az ügyeleti szolgálat mozgásának irányí-
tását. 

- Ellátja a szükséges egyéb adminisztrációs feladatokat. 
- Munkáját a szakmai és etikai elvek szellemében humánus magatartással végzi. 

 

Az ügyeleti személyzet szállításával kapcsolatos követelmények 

1. A szállítást végző köteles a szállítási tevékenységéhez szükséges személyi feltéte-
leket valamint személygépkocsit biztosítani. 

2. A szállítást végző az ügyeletre beérkező hívást követő 5 percen belül készen áll az 
ügyeletes orvos felvételére 
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2. melléklet 
 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 
 
 

Alulírott ………………………………………………………………………………………..., (az önkormányzat neve és 

címe) jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a számlavezető hitelintézetemet, 

hogy a ……………………………………………………………………………………………....-nál (a hitelintézet neve és 

címe) vezetett ………………………………………………………. számú számlámat a Bátaszék és Környéke 

Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó 

Társulása által benyújtott azonnali beszedési megbízás alapján a 

………………………………………………………………számla javára megterhelje. 

 
 

Kelt: ……………………………………….. 
 
 
                                                          …………………………………………………….. 

a felhatalmazó Önkormányzat cégszerű aláírása 
 
Záradék: 
 
………………………………………………………………………………………………...... 
(a hitelintézet neve és címe) mint a számlatulajdonos hitelintézete tudomásul vesszük, 
hogy a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása (a továbbiakban: Társulás) - mint 
jogosult – a társulási megállapodás alapján felmerülő követelését a számlatulajdonos 
számlája terhére azonnali beszedési megbízással érvényesítheti. 
 
A felhatalmazó kijelenti, hogy más banknál a jelen megállapodás megkötésének 
időpontjában nem rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott 
bankszámla megszüntetéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul 
értesíti a Társulást. 
 
A felhatalmazó önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak a 
Társulás tudtával és hozzájárulásával vonható vissza. 
 
 

Kelt: ……………………………………….. 
 

          ………………………………….….. 
       hitelintézet 
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3. melléklet 
 

 
 

A társulás önkormányzatok lakosságszáma 
(2013. január 1-jei állapot) 

 
 

Bátaszék város  6728 fő 50,2 % 

Alsónána község   744 fő 5.6 % 

Alsónyék község   792 fő 5,9 % 

Báta község 1801 fő 13,5 % 

Mórágy község 806 fő 6,0 % 

Pörböly község 574 fő 4,3 % 

Sárpilis község 692 fő 5,2 % 

Várdomb község 1244 fő 9,3 % 

------------------------------------------------------------------- 

Összesen: 13381 fő 100,0 % 
 
  

Határozatképesség: 5 település 6691 fő 

 

Egyszerű többség: A jelenlévők több, mint a fele, és a jelenlévő  
által képviselt lakosságszám több, mint 1/3-át. 

 

Minősített többség: 5 település 6691 fő 
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4. melléklet 
 

 
A társulás szakágazata és szakfeladat rendje 

 
  3/a.) szakágazata: 

881000 idősek, fogyatékosok szociális ellátása, bentlakás nélkül 7 
 
  3/b.) szakfeladatai: 

680002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
(Alaptevékenység kiegészítő tevékenységeként a meglévő tárgyi 
kapacitások jobb kihasználása érdekében külső szolgáltatás 
nyújtása, helyiségek bérbeadása) 

862102 háziorvosi ügyeleti ellátás   8 

869041 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 ifjúság-egészségügyi gondozás 
881011 idősek nappali ellátása  
889201 gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 szociális étkeztetés 
889922 házi segítségnyújtás 
889923 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
889924 családsegítés 
 

  3/c.) kapacitáskihasználás szolgáltatási tevékenység: 

680002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
(Alaptevékenység kiegészítő tevékenységeként a meglévő tárgyi 
kapacitások jobb kihasználása érdekében külső szolgáltatás 
nyújtása, helyiségek bérbeadása) 

 
 

                                                
7   a 2.) és 3/a.) pont a 160/2012.(XII.19.) önk.-i határozattal elfogadott módosítással megállapított szöveg.  
    Hatályos 2013. február  1-jétől. 
8   a szakfeladatot beiktatta a 123/2013.(VI.13.) önk.-i határozattal elfogadott módosítás.  
    Hatályos 2013. július 1-jétől. 


