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Társulási Megállapodás 

Intézmény-fenntartó Társulás létrehozására és fenntartására  1 

(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 

amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 

4.) képviseli: dr. Bozsolik Róbert polgármester, 

másrészről Alsónána Község Önkormányzata (7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: 

Kollár László polgármester, 

Alsónyék Község Önkormányzata (7148 Alsónyék, Fő u. 1.) képviseli: Molnár István János 

polgármester, 

Báta Község Önkormányzata (7149 Báta, Fő u. 147.) képviseli: Huszárné Lukács Rozália 

Anna polgármester, 2 

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, 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 önkéntes és 

szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos 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:  

2.1. 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. 

                                                
1 a megállapodást Bátaszék város képviselő-testülete a 266/2015. (XI.26.) önk.-i határozatával, Alsónána község képviselő-testülete a 

106/2015.(XI.26.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 101/2015.(XI.26.) önk.-i határozatával, Báta község 

képviselő-testülete a 202/2015.(XI.26.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 134/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi 

határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a 88/2015. (XI.26.) határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 180/2015.(XI.26.) 

számú határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 119/2015.(XI.26.) határozatával hagyta jóvá. Hatályos 2016. január 1-jétől. 
2  a dőlt betűs szövegrészt Bátaszék város képviselő-testülete a 294/2015. (XII.16.) önk.-i határozatával, Alsónána község képviselő-testülete 

a 118/2015.(XII.18.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 113/2015.(XII.18.) önk.-i határozatával, Báta község 

képviselő-testülete a 217/2015.(XII.18.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 145/2015.(XII.17.) Képviselő-testületi 

határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a 101/2015. (XII.17.) határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 

193/2015.(XII.21.) számú határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 120/2015.(XII.17.) határozatával elfogadott módosítás 1.) 

pontja hagyta jóvá. Hatályos 2016. január 1-jétől. 
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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.) családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás Bátaszék város (általa Alsónána és 

Alsónyék községek), továbbá Báta község (általa Sárpilis község),  

b.) a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Bátaszék város, 

Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek,  

c.) az idősek nappali ellátása Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Pörböly, Sárpilis és 

Várdomb községek,  

d.) az étkeztetés Bátaszék város,  

e.) a védőnői szolgáltatás Bátaszék város, Alsónyék és Pörböly községek,  

f.) a központi háziorvosi ügyelet Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Mórágy, 

Pörböly és Várdomb községek közigazgatási területe.  3 

5.) A Társulás létrejötte, időtartama: 

5.1. A Társulás a társulási megállapodásnak a tagok képviselő-testületei által – minősített 

többséggel – történő jóváhagyásával és 2013. július 1-jével jött 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, szociális és 

gyermekjóléti szolgáltatások hatékony, az önkormányzatok számára költséghatékony 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, 

                                                
3   a 4.1. pontot Bátaszék város képviselő-testülete a 294/2015. (XII.16.) önk.-i határozatával, Alsónána község képviselő-testülete a 

118/2015.(XII.18.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 113/2015.(XII.18.) önk.-i határozatával, Báta község 

képviselő-testülete a 217/2015.(XII.18.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 145/2015.(XII.17.) Képviselő-testületi 

határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a 101/2015. (XII.17.) határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 

193/2015.(XII.21.) számú határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 120/2015.(XII.17.) határozatával elfogadott módosítás 2.) 

pontja hagyta jóvá. Hatályos 2016. január 1-jétől 
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c) tanácsadás a szociális válsághelyzetben lévő családok részére, 

d) prevenciós programok szervezése, 

e) a gyermekjóléti alapellátás biztosításával hozzájárulni a gyermekek jólétének, családban 

történő nevelkedésének segítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez illetve a meglévő 

veszélyeztetettség megszüntetéséhez, megelőzni a gyermekek családból való kiemelését. 

2.) 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, 

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) Gondozási Központ – védőnői szolgálat 7140 Bátaszék, Budai u. 61. 

b) Gondozási Központ – nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás 7140 Bátaszék, 

Vörösmarty u. 8. 

c) Központi háziorvosi ügyelet 7140 Bátaszék, Kossuth u. 54.  

d) Gondozási Központ – családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 7140 Bátaszék, Budai u. 21.  4  

1.4. Fenntartó szerve: 

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény-fenntartó Társulása 

7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. 

                                                
4   az 1.3. pontot Bátaszék város képviselő-testülete a 47/2016. (III.30.) önk.-i határozatával, Alsónána község képviselő-testülete a 

28/2016.(IV.7.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 25/2016.(III.21.) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-

testülete a 35/2016.(III.9.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 17/2016.(III.2.) Képviselő-testületi határozatával, 

Pörböly község képviselő-testülete a 19/2016. (III.07.) határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 188/2016.(III.11.) számú 

határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 20/2016.(III.09.) határozatával elfogadott módosítás 1.) pontja hagyta jóvá.  
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1.5. Irányító szerve: 

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény-fenntartó Társulása Társulási Tanácsa 

7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. 

1.6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 

A Központ tekintetében Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása 

7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.  5 

2.) A Társulási Tanács irányítási jogai: 

a) a Központ szakmai programjának és mellékleteinek 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. 

3.) Egyes alapítói, illetve irányítási jogok gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezések: 

3.1. A Központ alapító okiratának elfogadása, valamint annak módosítása Bátaszék és 

Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa kizárólagos hatáskörébe tartozik. 6 

3.2. Az Önkormányzatok 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. Az Önkormányzatok 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. 

                                                
5  az 1.6. pontot Bátaszék város képviselő-testülete a 294/2015. (XII.16.) önk.-i határozatával, Alsónána község képviselő-testülete a 

118/2015.(XII.18.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 113/2015.(XII.18.) önk.-i határozatával, Báta község 

képviselő-testülete a 217/2015.(XII.18.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 145/2015.(XII.17.) Képviselő-testületi 

határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a 101/2015. (XII.17.) határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 

193/2015.(XII.21.) számú határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 120/2015.(XII.17.) határozatával elfogadott módosítás 4.) 

pontja hagyta jóvá. Hatályos 2016. január 1-jétől 
6   a 3.1. pontot Bátaszék város képviselő-testülete a 294/2015. (XII.16.) önk.-i határozatával, Alsónána község képviselő-testülete a 

118/2015.(XII.18.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 113/2015.(XII.18.) önk.-i határozatával, Báta község 

képviselő-testülete a 217/2015.(XII.18.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 145/2015.(XII.17.) Képviselő-testületi 

határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a 101/2015. (XII.17.) határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 

193/2015.(XII.21.) számú határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 120/2015.(XII.17.) határozatával elfogadott módosítás 5.) 

pontja hagyta jóvá. Hatályos 2016. január 1-jétől 
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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. Az Önkormányzatok 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: 

A Központot- egyszemélyi felelősként – az intézmény vezetője vezeti. A Központ vezetőjét 

pályázat útján, határozott időre a Társulási Tanács bízza meg 5 évre az érintett 

önkormányzatok képviselő-testületei véleményének előzetes kikérésével. Ez a rendelkezés 

vonatkozik a megbízás visszavonására és a fegyelmi jogkör gyakorlására is. A Központ 

vezetője közalkalmazott, aki felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke 

gyakorolja.  7 

IV. A Társulási szervezete és működése 

1.) A Társulási Tanács: 

1.1. A Társulás legfelsőbb döntéshozó szerve, mely 8 (nyolc) főből áll.  

1.2. A Társulási Tanácsot a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei által 

delegált tagok alkotják, megbízatásuk visszahívásukig tart.  

1.3. A Társulási Tanács tagjai a társulási megállapodás 3. mellékletének a.) pontjában 

meghatározott lakosságszám szerinti szavazattal rendelkeznek.   

1.4.  A Társulási Tanács alakuló ülését Bátaszék város polgármestere hívja össze. 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. 

                                                
7   a 4. pontban szereplő dőlt betűs szövegrészt Bátaszék város képviselő-testülete a 294/2015. (XII.16.) önk.-i határozatával, Alsónána 

község képviselő-testülete a 118/2015.(XII.18.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 113/2015.(XII.18.) önk.-i 

határozatával, Báta község képviselő-testülete a 217/2015.(XII.18.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 

145/2015.(XII.17.) Képviselő-testületi határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a 101/2015. (XII.17.) határozatával, Sárpilis község 

képviselő-testülete a 193/2015.(XII.21.) számú határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 120/2015.(XII.17.) határozatával 

elfogadott módosítás 6.) pontja hagyta jóvá. Hatályos 2016. január 1-jétől 
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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 hat 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 a jegyző 

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. 

3.9. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok felével 

rendelkező tag jelen van és az általuk képviselt települések - e megállapodás 3. melléklet a.) 

pontja szerinti - lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának 

felét. 8 

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 - e 

megállapodás 3. melléklet a.) pontja szerinti - lakosságszámának egyharmadát (egyszerű 

többség).9 

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.” 

                                                
8 a 3.9. pontban szereplő „3. melléklet” szövegrészt Bátaszék város képviselő-testülete a 4/2018.(I.16.) önk.-i határozatával, Alsónána község 

képviselő-testülete a 10/2018.(II.12.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 17/2018.(II.14.) önk.-i határozatával, Báta 

község képviselő-testülete a 15/2018.(I.31.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 3/2018.(I.30.) képviselő-testületi 

határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a 3/2018.(I.29.) számú határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 13/2018.(I.18.) 

határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 4/2018.(I.31.) számú határozatával elfogadott módosítás 2. pontja hagyta jóvá. 

Hatályos: a törzskönyvi bejegyzés napjától. 
9 a 3.11. pontban szereplő „3. melléklet” szövegrészt Bátaszék város képviselő-testülete a 4/2018.(I.16.) önk.-i határozatával, Alsónána 

község képviselő-testülete a 10/2018.(II.12.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 17/2018.(II.14.) önk.-i 

határozatával, Báta község képviselő-testülete a 15/2018.(I.31.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 3/2018.(I.30.) 

képviselő-testületi határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a 3/2018.(I.29.) számú határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete 

a 13/2018.(I.18.) határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 4/2018.(I.31.) számú határozatával elfogadott módosítás 2. pontja 

hagyta jóvá. Hatályos: a törzskönyvi bejegyzés napjától.  
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4.) A Társulási Tanács kizárólagos hatásköre: 

a) elnökének, alelnökének megválasztása, 

b) a Társulás szervezeti és működési szabályzat elfogadása, 

c) a Társulás költségvetésének, zárszámadásának elfogadása,   

d) a Társulás költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása, 

e) pályázat benyújtása, 

f) gyakorolja a Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványokat, viseli a tulajdonost 

terhelő kötelezettségeket. 

 

A c) és e) pontok tekintetében az előterjesztés véleményezése végett előzetesen meg kell 

küldeni valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének.   

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 - e megállapodás 3. melléklet a.) pontja szerinti - lakosságszámának a felét.10 

 

4.2. Minősített többségű döntés szükséges: 

a) az intézmény vezetőjével kapcsolatos munkáltatói döntéshez,  

b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához,   

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 társulás munkaszervezeti feladatait ellátó köztisztviselő foglalkoztatásával kapcsolatos 

költségeket (illetmény, cafetéria-juttatás stb.), valamint e személyre eső dologi kiadásokat a 

Társulás tagjai - e megállapodás 3. melléklete b.) pontjában foglaltak szerint a mindenkori 

költségvetési törvény 2. melléklete kiegészítő szabályok alapján – az összlakosság és a 

                                                
10 a 4.1 pontban szereplő „3. melléklet” szövegrészt Bátaszék város képviselő-testülete a 4/2018.(I.16.) önk.-i határozatával, Alsónána 

község képviselő-testülete a 10/2018.(II.12.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 17/2018.(II14.) önk.-i határozatával, 

Báta község képviselő-testülete a 15/2018.(I.31.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 3/2018.(I.30.) képviselő-testületi 

határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a 3/2018.(I.29.) számú határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 13/2018.(I.18.) 

határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 4/2018.(I.31.) számú határozatával elfogadott módosítás 2. pontja hagyta jóvá. 

Hatályos: a törzskönyvi bejegyzés napjától.  
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feladat-ellátás arányában viselik. A tagok a hozzájárulást havi részletben, előre, a tárgyhónap 

5. napjáig utalják át a Társulás OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11746005-15819158 számú 

számlájára.11 

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 kormányzati funkcióit a megállapodás 4. 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 

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. A feladatalapú támogatásokat a Bátaszék Város Önkormányzata igényli a központi 

költségvetésből, amelyet átad a társulás számára a feladatok finanszírozására. 

a.) Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek önkormányzatai a házi 

segítségnyújtási szolgáltatás után kizárólag a kapott állami támogatások és a házi 

segítségnyújtásban dolgozó gondozónő alkalmazásával (bérköltség és dologi kiadás) 

összefüggő kiadások különbözetét fizetik,  

b.) Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek önkormányzatainak az 

étkeztetéssel kapcsolatban fizetési kötelezettségük nincs, míg 

c.) Alsónána, Alsónyék, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek önkormányzatai a nappali 

ellátás után csak a nappali ellátást igénybe vevő napi beszállításának költségét kell teljes 

egészében, saját költségvetéséből megtérítenie. 12 

1.5. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás esetében a feladatellátást az 

önkormányzatok elsősorban a mindenkori éves költségvetési törvényben e feladatok ellátására 

meghatározott állami támogatások, és kiegészítő támogatásból biztosítják. Amennyiben az 

állami támogatások nem fedezik a feladatellátásra fordított kiadásokat, úgy a különbözetet a 

társult önkormányzatok lakosságszám arányosan hozzájárulás formájában biztosítják a 

társulás számára.  

1.6. A Gondozási Központ intézményénél felmerült általános költségek, valamint a 

vezetésével, irányításával kapcsolatos kiadások terheit a társult önkormányzatok közösen 

viselik. A kimutatott kiadások fedezetét biztosító hozzájárulásokat a települések a 

munkaszervezetre vonatkozó finanszírozási szabályok, arányok figyelembevételével fizetik 

meg a társulásnak. 

                                                
11 az 5.2. pont első mondatát Bátaszék város képviselő-testülete a 4/2018.(I.16.) önk.-i határozatával, Alsónána község képviselő-testülete a 

10/2018.(II.12.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 17/2018.(II14.) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-

testülete a 15/2018.(I.31.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 3/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozatával, Pörböly 

község képviselő-testülete a 3/2018.(I.29.) számú határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 13/2018.(I.18.) határozatával és 

Várdomb község képviselő-testülete a 4/2018.(I.31.) számú határozatával elfogadott módosítás 1. pontja hagyta jóvá.  Hatályos: a 

törzskönyvi bejegyzés napjától. 
12 az 1.4. c.) pontot Bátaszék város képviselő-testülete a 294/2015. (XII.16.) önk.-i határozatával, Alsónána község képviselő-testülete a 

118/2015.(XII.18.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 113/2015.(XII.18.) önk.-i határozatával, Báta község 

képviselő-testülete a 217/2015.(XII.18.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 145/2015.(XII.17.) Képviselő-testületi 

határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a 101/2015. (XII.17.) határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 

193/2015.(XII.21.) számú határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 120/2015.(XII.17.) határozatával elfogadott módosítás 7.) 

pontja hagyta jóvá. Hatályos 2016. január 1-jétől. 
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1.7. 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 tárgyévet megelőző év október 31-én - a településükön lakó 

várandós anyák, a 0 – 6 éves korú gyermekek, továbbá oktatási intézménybe nem járó 

tanköteles gondozott gyermekek számának arányában járulnak hozzá. 

1.8. A társulásban résztvevő önkormányzatok a hétközi és hétvégi központi háziorvosi 

ügyelet fenntartásával kapcsolatos költségeket közösen viselik. Mivel feladatellátásra 

biztosított OEP finanszírozás összege nem fedezi a felmerülő tényleges kiadásokat, ezért az 

önkormányzatok a költségekhez a szolgáltatás igénybevétel arányában járulnak hozzá. (lásd 5. 

melléklet 3.) pontját), 

1.9. A társult önkormányzatok a fizetendő hozzájárulási előlegeket az elfogadott éves 

költségvetés alapján havonta egyenlő részletekben utalják a társulás számlájára. A Társulás a 

működés során előre nem látható gazdasági események bekövetkezése kapcsán jogosult külön 

lehívó levél alapján a megállapított éves költségvetési keret erejéig annak terhére külön 

hozzájárulást lehívni. 

A folyamatos finanszírozás, illetve működtetés érdekében az adott év elfogadott 

költségvetéséig a társult önkormányzatok az előző évben már elfogadott havi hozzájárulási 

összegeket kötelesek a társulásnak megfizetni. A költségvetés elfogadását követően a havi 

hozzájárulás már a tényleges adatok ismeretében fizetendő azzal, hogy a már addig 

megfizetett hozzájárulás beszámításra kerül. 

1.10. 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 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. 

1.11. A tárgyévet követő év június 15. napjáig a társulás a zárszámadásában kimutatott adatok 

alapján elszámol a társult önkormányzatokkal. Az erről szóló beszámolót a KÖH juttatja el az 

érintett önkormányzatok polgármestereinek. Az érintett önkormányzatok a beszámolót 

egyeztetik és legkésőbb a tárgyévet követő augusztus 20-áig döntést hoznak annak 

jóváhagyásáról. Az egyes feladat-ellátás elszámolásának módját a megállapodás 5. melléklete 

tartalmazza.13 

                                                
13 az 1.11. pont „június 15” és „a tárgyévet követő augusztus 20-áig” szövegrészt Bátaszék város képviselő-testülete a 4/2018.(I.16.) önk.-i 

határozatával, Alsónána község képviselő-testülete a 10/2018.(II.12.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 

17/2018.(II.14.) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-testülete a 15/2018.(I.31.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-

testülete a 3/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a 3/2018.(I.29.) számú határozatával, Sárpilis 

község képviselő-testülete a 13/2018.(I.18.) határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 4/2018.(I.31.) számú határozatával 

elfogadott módosítás 3. pontja hagyta jóvá. Hatályos: a törzskönyvi bejegyzés napjától.  
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1.12. Amennyiben a társulásban résztvevő önkormányzatnak társulási elszámolásból adódó 

tartozása van a Társulás felé, kötelezettségét legkésőbb a tárgyévet követő szeptember 20. 

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. 14 

1.13. 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 a tárgyévet követő év szeptember 20. napjáig 

köteles egy összegbe eleget tenni. Az elszámolás elkészítéséig az előző évi költségvetési 

maradvány pozitív összegét céltartalékba kell helyezni az elszámolásból adódó 

kötelezettségek teljesítésének fedezetére. A Társulás költségvetési maradványáról, illetve 

annak felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Amennyiben az előző évi maradvány összege 

nem fedezi a Társulás által teljesítendő elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettséget, 

úgy a különbözetre vonatkozóan a társult tagoknak a feladatellátással arányosan 

pótbefizetéseket kell teljesíteniük.15 

1.14. A Társulás nevében kötelezettséget vállalni és utalványozni az elnök vagy a Társulási 

Tanács által írásban felhatalmazott személy jogosult. A Központ előirányzatai tekintetében 

kötelezettséget vállalni és utalványozni az intézmény vezetője jogosult. A 

kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a KÖH pénzügyi irodavezetője, vagy az általa 

írásban erre felhatalmazott köztisztviselő jogosult. 

1.15. A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, 

utalványozás és adatszolgáltatás rendjére egyebekben a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseinek figyelembe vételével a KÖH ezirányú szabályzatában foglaltak az 

irányadóak. 

1.16. 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 bátaszéki épületei Bátaszék Város Önkormányzat tulajdonában maradnak, a 

bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt, melyeket térítésmentesen biztosítja 

                                                
14 az 1.12. pont  a „szeptember 20” szövegrészt Bátaszék város képviselő-testülete a 4/2018.(I.16.) önk.-i határozatával, Alsónána község 

képviselő-testülete a 10/2018.(II.12.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 17/2018.(II.14.) önk.-i határozatával, Báta 

község képviselő-testülete a 15/2018.(I.31.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 3/2018.(I.30.) képviselő-testületi 

határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a 3/2018.(I.29.) számú határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 13/2018.(I.18.) 

határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 4/2018.(I.31.) számú határozatával elfogadott módosítás 4. pontja hagyta jóvá. 

Hatályos: a törzskönyvi bejegyzés napjától. 
15 az 1.13. pontot Bátaszék város képviselő-testülete a 4/2018.(I.16.) önk.-i határozatával, Alsónána község képviselő-testülete a 

10/2018.(II.12.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 17/2018.(II.14.) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-

testülete a 15/2018.(I.31.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 3/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozatával, Pörböly 

község képviselő-testülete a 3/2018.(I.29.) számú határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 13/2018.(I.18.) határozatával és 

Várdomb község képviselő-testülete a 4/2018.(I.31.) számú határozatával elfogadott módosítás 5. pontja hagyta jóvá. Hatályos: a törzskönyvi 

bejegyzés napjától. 
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a társulási feladatellátáshoz. Jelen megállapodás az ingatlanok és a meglévő ingóságok 

tulajdonjogi helyzetét nem érinti.16 

1.2. A bátaszéki ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas üzemeltetésével járó feladatok – fűtés, világítás, takarítás – kapcsolatos teendők 

megvalósításáról Bátaszék Város Önkormányzata gondoskodik.17 

1.3. Az Önkormányzatok vállalják, hogy a helyszíni (települési) 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.18 

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, kizárás esetén a tag által a Társulásba esetleg bevitt 

vagyonnal a Mötv. 90. § (5) bekezdése alapján el kell számolni.   

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. 

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 mértékét,  

d) a megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

                                                
16 az 1.1. pont  első mondatát Bátaszék város képviselő-testülete a 4/2018.(I.16.) önk.-i határozatával, Alsónána község képviselő-testülete a 

10/2018.(II.12.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 17/2018.(II.14.) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-

testülete a 15/2018.(I.31.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 3/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozatával, Pörböly 

község képviselő-testülete a 3/2018.(I.29.) számú határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 13/2018.(I.18.) határozatával és 

Várdomb község képviselő-testülete a 4/2018.(I.31.) számú határozatával elfogadott módosítás 6. pontja hagyta jóvá. Hatályos: a törzskönyvi 

bejegyzés napjától 
17 az 1. 2. pontot  Bátaszék város képviselő-testülete a 4/2018.(I.16.) önk.-i határozatával, Alsónána község képviselő-testülete a 

10/2018.(II.12.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 17/2018.(II.14.) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-

testülete a 15/2018.(I.31.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 3/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozatával, Pörböly 

község képviselő-testülete a 3/2018.(I.29.) számú határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 13/2018.(I.18.) határozatával és 

Várdomb község képviselő-testülete a 4/2018.(I.31.) számú határozatával elfogadott módosítás 7. pontja hagyta jóvá. Hatályos: a törzskönyvi 

bejegyzés napjától 
18 az 1.3. pontot  Bátaszék város képviselő-testülete a 4/2018.(I.16.) önk.-i határozatával, Alsónána község képviselő-testülete a 

10/2018.(II.12.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 17/2018.(II.14.) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-

testülete a 15/2018.(I.31.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 3/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozatával, Pörböly 

község képviselő-testülete a 3/2018.(I.29.) számú határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 13/2018.(I.18.) határozatával és 

Várdomb község képviselő-testülete a 4/2018.(I.31.) számú határozatával elfogadott módosítás 8. pontja hagyta jóvá. Hatályos: a törzskönyvi 

bejegyzés napjától 
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1.2. A Társuláshoz csatlakozni, abból kiválni, tagot kizárni, a Társulást megszüntetni a Mötv. 

88. - 89. §, illetve 91. §-a szerint lehet. 

1.3. A társulási megállapodás módosítását Társulás bármely tagja kezdeményezheti a 

Társulási Tanács felé írásban, az erről szóló, indokolást is tartalmazó képviselő-testületi 

határozat megküldésével. A kezdeményezéssel kapcsolatban a Társulási Tanács következő 

ülésén javaslatot fogad el, melyet – a kezdeményezéssel együtt – megküld a Társulás 

valamennyi tagjának. A Társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról a javaslat 

kézbesítésétől számított 60 napon belül döntenek.  

1.4. 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 Központ vezetője évente május 31-ig írásban beszámol a társult önkormányzatok 

képviselő-testületeinek előző évi szakmai tevékenységéről.  

 

IX. Záró rendelkezések 

1.1. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat veszítik a 2013. július 1-

ével hatályos Bátaszék és Városkönyéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézmény-fenntartó Társulási megállapodása és azt ezt módosító valamennyi megállapodás.  

1.1. Jelen társulási megállapodás a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba. A társulási 

megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített 

többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2018. 

február 14. napján kelt társulási megállapodás. 

 

1.2. 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 Munkaügyi Bíróságon 

keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.  
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1.3. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Mötv., valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 19 

1.4. A társulási megállapodást közös értelmezés után a képviselő-testületek nevében eljáró 

polgármesterek – mint az önkormányzat akaratával teljességgel megegyezőt – 

helybenhagyólag, saját kezűleg  aláírták. 

 

 

 

Bátaszék, 2019. december  

  

 Dr. Bozsolik Róbert  Kollár László Molnár István János 

  polgármester  polgármester polgármester 

  Bátaszék  Város Önk.  Alsónána Község Önk. Alsónyék Község Önk. 

  

Huszárné Lukács Rozália Anna  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19  az 1.4. pontban szereplő  dőlt betűs szövegrészt Bátaszék város képviselő-testülete a 294/2015. (XII.16.) önk.-i határozatával, Alsónána 

község képviselő-testülete a 118/2015.(XII.18.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 113/2015.(XII.18.) önk.-i 

határozatával, Báta község képviselő-testülete a 217/2015.(XII.18.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 

145/2015.(XII.17.) Képviselő-testületi határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a 101/2015. (XII.17.) határozatával, Sárpilis község 

képviselő-testülete a 193/2015.(XII.21.) számú határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a 120/2015.(XII.17.) határozatával 

elfogadott módosítás 8.) pontja hagyta jóvá. Hatályos 2016. január 1-jétől 
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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 

munkanap van, akkor a munkanapot követő nap reggel 8 

órájától a munkaszüneti napot követő nap reggel 8 óráig. Ha a 

munkaszüneti nap előtt hétvégi pihenőnap van, akkor 

folyamatos 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 orvosok. 

 

Az ügyelet általános rendje: 

1. Az ügyelet ellátása a Gondozásai Központ vezetője által készített ügyeleti rend szerint 

történik. 

2. Az ügyeletet adó egészségügyi dolgozók kötelesek az ügyelet helyén annak kezdetére, 

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 ügyeletre 

fordított anyagi javak ésszerű, takarékos felhasználása. 

6. Az ügyeletes személyzet az ügylet helyét csak szakmai indokból hagyhatja el. 

7. Személyi problémák esetén külön jelentést tesz a Gondozási Központ vezetőjének. 

8. Az ügyeleti szolgálat ellátása során a hívási-, indulási- és érkezési időket pontosan 

dokumentálni kell. 

9. Az ügyeleti díjak elszámolásának alapja az ügyeleti jelenléti ív. 
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10. Az ügyeletcseréről a Gondozási Központ vezetőjét 24 órával előtte értesíteni kell. Tartós 

akadályoztatás esetén az ügyelet biztosításáért a Gondozási Központ vezetőjének 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. 

1.) 4. Munkáját a mindenkori szakmai és etikai elvárások szellemében a Magyar Orvos 

Kamara 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 rendszeresített 

rendelőn kívül látja el, a mentőszolgálat útján biztosítani kell a sürgős beavatkozást 

igénylő esetek ellátását, 



 
16 

- 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 irányítását. 

- 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 feltételeket 

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 

 

 



 
18 

3. melléklet 20  
a.) A társulás önkormányzatok lakosságszáma a társulási döntések meghozatalához 

(2019. január 1-jei állapot) 

Bátaszék város  6501 fő 50,98 % 

Alsónána község   709 fő 5,56% 
Alsónyék község   738 fő 5,79 % 

Báta község 1596 fő 12,52% 

Mórágy község 753 fő 5,9 % 

Pörböly község 557 fő 4,37 % 
Sárpilis község 707 fő 5,55 % 

Várdomb község 1190 fő 9,33 % 

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

Összesen: 12751 fő 100,0 % 

 

Határozatképesség: 5 település 6376 fő 

Egyszerű többség: A jelenlévők több mint a fele, és a jelenlévő által képviselt 

lakosságszám több mint 1/3-át. 

 

b.) A társulás önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás a település összlakosságszáma és a 

feladatellátás arányában 

a tárgyévet megelőző év január 1-jei adatainak figyelembevételével  

 Nap-

pali 

ellátás 

Étkez-

tetés 

Családsegí-

tés és 

gyermekjó-

léti szolg. 

Házi segítség-

nyújtás 

Orvosi 

ügyelet 

Védőnői 

szolgálat 

össze-

sen 

 

% 

Bátaszék 
város 

x x x x x x   

Alsónána 

község 

feladat

ellás 

nincs 

- x x x -   

Alsónyék 

község 

feladat

ellás 

nincs 

- x x x x   

Báta 
község 

- - x x x -   

Mórágy 

község 

- - - - x -   

Pörböly 
község 

- - - x x x   

Sárpilis 

község 

feladat

ellás 
nincs 

- x x - -   

Várdomb 

község 

- - - x x -   

Összesen         
x: a hozzájárulásnál a feladatellátást igénybevevő település tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszáma 

 

 
 

                                                
20 a 3. mellékletet Bátaszék város képviselő-testülete a 4/2018.(I.16.) önk.-i határozatával, Alsónána község képviselő-testülete a 

10/2018.(II.12.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 17/2018.(II.14.) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-

testülete a 15/2018.(I.31.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 3/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozatával, Pörböly 

község képviselő-testülete a 3/2018.(I.29.) számú határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 13/2018.(I.18.) határozatával és 

Várdomb község képviselő-testülete a 4/2018.(I.31.) számú határozatával elfogadott módosítás 9. pontja hagyta jóvá. Hatályos: a törzskönyvi 

bejegyzés napjától. 
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4. melléklet 

 

 

A társulás szakágazata és kormányzati funkciói  

 

  1.) szakágazata: 

881000 idősek, fogyatékosok szociális ellátása, bentlakás nélkül  

 

   2.) Kormányzati funkciók: 21 

 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás    

 102031 Idősek nappali ellátása 

 102032 Demens betegek nappali ellátása 

 104042  Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

 107051 Szociális étkeztetés 

 107052 Házi segítségnyújtás 

 107053  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

  

 

 

                                                
21   a 4. melléklet 2.) pontja módosítását Bátaszék város képviselő-testülete a 10/2016. (I.27.) önk.-i határozatával, Alsónána község 

képviselő-testülete a 3./2016.(I.18.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 9/2016.(II.9.) önk.-i határozatával, Báta 

község képviselő-testülete a 7/2016.(I.27.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 1/2016.(I.25.) Képviselő-testületi 

határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a 5/2016.(I.18.) határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 7/2016.(I.18.) számú 

határozatával és Várdomb község képviselő-testülete az 5/2016.(I.27.) határozatával hagyta jóvá.  
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5. melléklet 22    
1. Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat elszámolásának leírása 
 
Az elszámolásban a Társulás kimutatja a MÁK által közölt társtelepülések lakosságszámát.  
 
Bevételek elszámolásánál  

-  a saját bevételek,  
- Ágazati pótlék + bérjárulékok 
- Bérkompenzáció + bérjárulékok 
-  állami támogatások bevétele 
külön oszlopokban százalékos (lakosságszám arányában) arányban a Családsegítés és 
Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen kerülnek kimutatásra. 

 
Kiadások elszámolása: A Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálatnál az elszámolandó év 
pénzforgalmi kimutatása alapján történik az összkiadások összegének lakosságszám arányos 
(százalékos) felosztása. 
 
A településekre felosztott, elszámolt bevétel, illetve kiadás különbözeteket kell összehasonlítani a 
települések által év közben megfizetett előlegek összegével. Amennyiben a fizetett előleg elmarad a 
kimutatott településre eső éves hozzájárulási kötelezettségtől, úgy az érintett település köteles 
megfizetni a társulásnak az elszámolási különbözetet. 
 
Amennyiben a település az év során nem fizetett hozzájárulási előleget, és a kimutatás alapján a rá 
eső bevételek meghaladják, a kiadások szintjét nem támaszthat a társulás felé követelést. A 
különbözet az intézmény költségvetési maradványát növeli.  
 

Település 
Lakosság 

szám  
% 

 kiadások 
felosztása 

 bevételek  

Ágaz. 

pótl +  
bérjáru

lék 

Bérkomp 

+ 
bérjárulék 

Állami 

támoga
tás 

Bevétel 
összesen 

bevétel - 

kiadás 
különbö-

zet 

előleg 

befize-
tése 

Különbö-
zet 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
A hozzájárulási előleg megfizetése az éves elfogadott költségvetési keret alapján a fenti számítások 
szerint kerül megállapításra. 
 
 
 
2. Házi segítségnyújtás elszámolásának leírása 
 
Az elszámolásban a Társulás kimutatja a társtelepüléseknél házi segítségnyújtást igénybevevők éves 
létszám átlagának összegét kéttizedes számjegyig. 
 
Bevételek elszámolásánál: 

-  a saját bevételek, (az érintett településeknél ténylegesen felmerült, a HSNY kormányzati 
funkciókra elszámolt) 

- Ágazati pótlék + bérjárulékok, (az érintett településeknél ténylegesen felmerült, a HSNY 
kormányzati funkciókra elszámolt) 

                                                
22 az 5. mellékletet Bátaszék város képviselő-testülete a 4/2018.(I.16.) önk.-i határozatával, Alsónána község képviselő-testülete a 

10/2018.(II.12.) önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a 17/2018.(II.14.) önk.-i határozatával, Báta község képviselő-

testülete a 15/2018.(I.31.) számú határozatával, Mórágy község képviselő-testülete a 3/2018.(I.30.) képviselő-testületi határozatával, Pörböly 

község képviselő-testülete a 3/2018.(I.29.) számú határozatával, Sárpilis község képviselő-testülete a 13/2018.(I.18.) határozatával és 

Várdomb község képviselő-testülete a 4/2018.(I.31.) számú határozatával elfogadott módosítás 9. pontja hagyta jóvá. Hatályos: a törzskönyvi 

bejegyzés napjától. 
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- Bérkompenzáció + bérjárulékok, (az érintett településeknél ténylegesen felmerült, a HSNY 
kormányzati funkciókra elszámolt) 

- állami támogatás bevétel (az elszámolt feladatalapú támogatás alapján) 
 
Kiadások elszámolása: Az elszámolandó év pénzforgalmi kimutatása alapján az érintett 
településeknél ténylegesen felmerült, a HSNY kormányzati funkciókra elszámolt kiadások 
figyelembevételével történik. 
A településekre felosztott, elszámolt bevétel, illetve kiadás különbözeteket kell összehasonlítani a 
települések által év közben megfizetett előlegek összegével. Amennyiben a fizetett előleg elmarad a 
kimutatott településre eső éves hozzájárulási kötelezettségtől, úgy az érintett település köteles 
megfizetni a társulásnak az elszámolási különbözetet. 
 
Amennyiben a település az év során nem fizetett hozzájárulási előleget, és a kimutatás alapján a rá 
eső bevételek meghaladják, a kiadások szintjét nem támaszthat a társulás felé követelést. A 
különbözet az intézmény költségvetési maradványát növeli.  
 

Település 
Normatíva  

(Fő)      
% 

 

kiadások 

kiadások 

összesen 

 saját 

bev. 

Ágaz pótl 

+ 
bérjárulék. 

Bérkomp 

+ 
bérjárulék. 

Állami 

támogatás 

Összes 

bevétel 

bevétel-

kiadás 
különbözet 

előleg 

befiz. 
Különbözet 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 
A hozzájárulási előleg megfizetése az éves elfogadott költségvetési keret alapján a fenti számítások 
szerint kerül megállapításra. 
 
 
 
3. Orvosi ügyelet elszámolásának leírása 
 
Az elszámolásban a Társulás kimutatja a társtelepüléseknél az adott év MÁK által közölt 
lakosságszámát. 
 
Kiadások elszámolása: Az elszámolandó év pénzforgalmi kimutatása alapján történik, az 
összkiadások összege megbontásra kerül 
 

1. A vállalkozóval kötött szerződés szerinti kiszámlázott lekönyvelt pénzforgalmi kimutatásban 
megjelenített Szállítási költség + ÁFA 

 
A szállítási költség felosztása az Ellátási naplóban szereplő hívások száma szorozva az adott 
település és Bátaszék közötti km-el, amely az alábbi átlag távolságokkal kerül figyelembevételre:  
- Bátaszék – Alsónána - Bátaszék 22 km 
- Bátaszék – Alsónyék - Bátaszék 6 km 
- Bátaszék – Alsónyék, Nyékipuszta – Bátaszék 10 km 
- Bátaszék – Báta - Bátaszék 27 km 
- Bátaszék – Báta, Furkótelep - Bátaszék 12 km 
- Bátaszék – Bátaszék 4 km 
- Bátaszék – Kövesd - Bátaszék 10 km 
- Bátaszék – Lajvér - Bátaszék  10 km 
- Bátaszék – Vázkerámia telep - Bátaszék 8 km 
- Bátaszék – Mórágy – Bátaszék 20 km 
- Bátaszék – Mórágy, Kismórágy - Bátaszék 24 km 
- Bátaszék – Pörböly – Bátaszék 18 km 
- Bátaszék – Várdomb – Bátaszék 16 km 
- Bátaszék – Várdomb, Újberek - Bátaszék 20 km 
A fenti km tételek nem tartalmazzák a vállalkozóval kötött szerződésben szereplő hívásonként 4 
km kiállás távolságát. 
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a riasztások km-ben + kiállás/hívás km-ben = összes km. 
 
Összes km számításánál alkalmazott táblázat: 

 

Település 
Riasztások 

száma 
km 

Riasztások 
km-ben 

Kiállás 
km 

Kiállás 
km-ben 

Összes 
km 

       

              

       

        
 
A szállítási költség az összes km százalékos arányában kerül felosztásra. 

 
2. Az ügyelet fenntartási költségeit (Orvosoknak fizetett szolgáltatási díjak, asszisztensek 

megbízási díjai, illetve azok járulékai, valamint az egyéb dologi kiadások) úgy határozzuk 
meg, hogy az összkiadás összegéből levonásra kerül a bruttó szállítási költség és az így 
kapott összeg kerül felosztásra lakosságszám arányában ügyelet fenntartási költség néven. 

 
Bevételek elszámolásánál: 
 

-  az OEP finanszírozás bevétele (az orvosi ügyelet kormányzati funkciójára könyvelt) 
- minden egyéb a pénzforgalmi kimutatásban szereplő támogatás és saját bevétel (az orvosi 

ügyelet kormányzati funkciójára könyvelt) 
lakosságszám arányában kerül kimutatásra és beszámításra. 
 
A településekre felosztott, elszámolt bevétel, illetve kiadás különbözeteket kell összehasonlítani a 
települések által év közben megfizetett előlegek összegével. Amennyiben a fizetett előleg elmarad a 
kimutatott településre eső éves hozzájárulási kötelezettségtől, úgy az érintett település köteles 
megfizetni a társulásnak az elszámolási különbözetet. 
 
Amennyiben a település az év során nem fizetett hozzájárulási előleget, és a kimutatás alapján a rá 
eső bevételek meghaladják a kiadások szintjét nem támaszthat a társulás felé követelést. A 
különbözet az intézmény költségvetési maradványát növeli.  
 
 
Alkalmazott táblázat: 
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összesen

OEP 
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ozás Eegynleg

előleg 
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különböz

et

 
 
A hozzájárulási előleg megfizetése az éves elfogadott költségvetési keret alapján a fenti számítások 
szerint kerül megállapításra. 
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4. Védőnői szolgálat elszámolásának leírása 
 
Az elszámolásban a Társulás kimutatja a társ településeknél az adott év ellátotti létszámát, mely az 
alábbiakból tevődik össze: 

- Várandós anyák 
- 0-7 éves korú gyermekek 
- Oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles gyermekek számának összege. 
 

Kiadások elszámolása: Az elszámolandó év pénzforgalmi kimutatásában az összes kiadások 
összege az ellátotti létszám arányában kerül felosztásra. 
 
Bevételek elszámolásánál: az alábbi tételeket kell figyelembe venni: 

- saját bevétel  
- Bérkompenzáció + bérjárulékok  
- OEP finanszírozás bevétele 
az összes realizált bevételt településenkénti bontásban az ellátotti létszám arányában külön 
kerülnek kimutatásra, meghatározásra 

 
A településekre felosztott, elszámolt bevétel, illetve kiadás különbözeteket kell összehasonlítani a 
települések által év közben megfizetett előlegek összegével. Amennyiben a fizetett előleg elmarad a 
kimutatott településre eső éves hozzájárulási kötelezettségtől, úgy az érintett település köteles 
megfizetni a társulásnak az elszámolási különbözetet. 
 
Amennyiben a település az év során nem fizetett hozzájárulási előleget, és a kimutatás alapján a rá 
eső bevételek meghaladják, a kiadások szintjét nem támaszthat a társulás felé követelést. A 
különbözet az intézmény költségvetési maradványát növeli.  
 
Alkalmazott táblázat: 
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A hozzájárulási előleg megfizetése az éves elfogadott költségvetési keret alapján a fenti számítások 
szerint kerül megállapításra. 
 
Amennyiben a feladatot ellátó intézménynél költségvetési maradvány képződik, az alábbiak szerint 
kell figyelembe venni annak felosztását: 
 
A feladatellátáshoz kapcsolódó kormányzati funkció költségvetési pénzforgalmi kimutatásánál a 
teljesült bevételek meghaladják a kiadások tételeit, amelyből megállapítható kormányzati funkciónként 
az intézményi költségvetési maradvány összege. Az így meghatározott költségvetési maradvány 
összegét korrigálni kell az elmúlt időszakra vonatkozóan, a települések által megfizetett, illetve a 
társulás által visszautalt elszámolási különbözetek összegeivel. 
A korrigált intézményi szintű költségvetési maradvány településekre vonatkozó felosztására az adott 
feladatellátásra jellemző módon kerül sor: 
 

 A családsegítő és gyermekjóléti feladatnál lakosságszám arányos 

 a házi segítségnyújtásnál az ellátottak mutatószáma szerint 

 központi orvosi ügyelet feladatnál lakosságszám arányos 

 védőnői szolgálat feladatánál az ellátotti létszám alapján 

 

 



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

5. számú módosítása1 

(tervezet) 
 
amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 

4.) képviseli: dr. Bozsolik Róbert polgármester, 
 
másrészről Alsónána Község Önkormányzata (7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: 

Kollár László polgármester, 
Alsónyék Község Önkormányzata (7148 Alsónyék, Fő u. 1.) képviseli: Molnár István János 
polgármester, 
Báta Község Önkormányzata (7149 Báta, Fő u. 147.) képviseli: Huszárné Lukács Rozália 

Anna 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, valamint 
Várdomb Község Önkormányzata (7146 Várdomb, Kossuth u. 117.) képviseli: Simon Csaba 
polgármester (a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok) között létrejött Bátaszék és 

Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó 
Társulása társulási megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás) a törzskönyvi bejegyzés 
napjával az alábbiak szerint módosítják:  
 
1. A Megállapodás bevezető rész második bekezdésében a „képviseli: Kis Istvánné” 
szövegrész helyébe a „képviseli: Kollár László” szöveg lép. 
 
2. A Megállapodás bevezető rész harmadik bekezdésében a „képviseli: Dózsa- Pál Tibor” 
szövegrész helyébe a „képviseli: Molnár István János” szöveg lép. 
 
3. A Megállapodás IX. fejezet 1.1. pontja hatályát veszti. Az ezt követő pontok számozása 

értelemszerűen módosul. 
 
4. A Megállapodás IX. fejezet 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 
„1.1. Jelen társulási megállapodás a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba. A társulási 
megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített 
többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2018. 
február 14. napján kelt társulási megállapodás.” 
 
5. A Megállapodás 3. melléklete helyébe e megállapodás 1. melléklete lép.  
 
A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak. 
 

                                                             
1 a megállapodást Bátaszék város képviselő-testülete a …………. önk.-i határozatával, Alsónána község 

képviselő-testülete a ………………. önk.-i határozatával, Alsónyék község képviselő-testülete a …………. 

önk.-i határozatával, Báta község képviselő-testülete a ………………. határozatával, Mórágy község képviselő-

testülete a …………. határozatával, Pörböly község képviselő-testülete a ………………. határozatával, Sárpilis 

község képviselő-testülete a ………………. határozatával és Várdomb község képviselő-testülete a …………… 

határozatával hagyta jóvá.  



Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
írták alá. 
 
Bátaszék, 2019. ……………  …. 
 
 
 
   Dr. Bozsolik Róbert  Kollár László Molnár István János  

  polgármester  polgármester polgármester 
  Bátaszék  Város Önk.  Alsónána Község Önk. Alsónyék Község Önk. 
 
 
 
Huszárné Lukács Rozália Anna 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.  



1. melléklet 
 

a.) A társulás önkormányzatok lakosságszáma a társulási döntések meghozatalához 

(2019. január 1-jei állapot) 

Bátaszék város  6501 fő 50,98 % 

Alsónána község   709 fő 5,56% 

Alsónyék község   738 fő 5,79 % 

Báta község 1596 fő 12,52% 

Mórágy község 753 fő 5,9 % 

Pörböly község 557 fő 4,37 % 

Sárpilis község 707 fő 5,55 % 

Várdomb község 1190 fő 9,33 % 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Összesen: 12751 fő 100,0 % 

 
Határozatképesség: 5 település 6376 fő 

Egyszerű többség: A jelenlévők több mint a fele, és a jelenlévő által képviselt 

lakosságszám több mint 1/3-át. 

 
b.) A társulás önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás a település összlakosságszáma és a 

feladatellátás arányában 
a tárgyévet megelőző év január 1-jei adatainak figyelembevételével  

 Nap-
pali 

ellátás 

Étkez-
tetés 

Családsegí-
tés és 

gyermekjó-
léti szolg. 

Házi segítség-
nyújtás 

Orvosi 
ügyelet 

Védőnői 
szolgálat 

össze
-sen 

 
% 

Bátaszék 
város 

x x x x x x   

Alsónána 
község 

feladat
ellás 
nincs 

- x x x -   

Alsónyék 
község 

feladat
ellás 
nincs 

- x x x x   

Báta 
község 

- - x x x -   

Mórágy 
község 

- - - - x -   

Pörböly 
község 

- - - x x x   

Sárpilis 
község 

feladat
ellás 
nincs 

- x x - -   

Várdomb 
község 

- - - x x -   

Összesen         

x: a hozzájárulásnál a feladatellátást igénybevevő település tárgyévet megelőző év január 1-jei 
lakosságszáma 

 
 
 

 



A határozati javaslat elfogadásához 

a Mötv. 88. § (2) bek.-e alapján minősített többség szükséges, 
nyilvános ülésen tárgyalható! 

 
221. számú előterjesztés 

 
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 27-én,  

16 órakor megtartandó ülésére 

 
Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása társulási megállapodás 

módosításának jóváhagyása 
 

 
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
 
Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 

                   Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető 

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Köbli Kata aljegyző 

Tárgyalja: 

PG Bizottság: 2019. 11. 26. 

Szociális Bizottság: 2019. 11. 26. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény-fenntartó Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálatát a 2019. évi önkormányzati 

választások lebonyolódását követően a Hivatal elvégezte. 

A megállapodásban a következő változtatásokat szükséges módosítani:   

- A társulás tagjainak képviseletében történt változások 

- A társulásban résztvevő települések lakosságszáma a 2019. január 1-jei állapot szerint.  

 

A módosító és az egységes szerkezetű megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján 

a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. 

 

Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a módosításnak a törzskönyvi bejegyzés napjával történő hatályba 

lépése kerüljön jóváhagyásra. Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

 

 

 

 



 

 H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 
 
a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása társulási 
megállapodásának 5. számú módosítására 
 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 88. §-ban foglaltak alapján a Bátaszék és Környéke 
Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulása társulási megállapodásának 5. számú módosítását - a 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a törzskönyvi bejegyzés 
napjával jóváhagyja,  

b) felhatalmazza a város polgármesterét a társulási megállapodás 
módosításának és egységes szerkezetének aláírására. 
 

Határidő: 2019. december 10. 
Felelős:   Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző  
                (a határozat megküldéséért) és  
                Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
                (a társulási megállapodás aláírásáért) 
 
Határozatról értesül: Gondozási Központ vezetője 
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda 
                                 irattár 
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