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Beleg Község Önkormányzata  

Polgármesterétől 

7543 Beleg, Kossuth L. utca 97. 

Tel.: 82/385-454 

E-mail: hivatal@beleg.hu 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a képviselő-testület 2020. július 20.-i ülésére 

 

Tárgy: A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása társulási 

megállapodása felülvizsgálata. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.)  95. § (3) bekezdése alapján alkalmazni kell a társulási tanácsra is azt a szabályt, 

amely szerint a SZMSZ-t felül kell vizsgálni a tisztújító vagy az azt követő ülésen. 

Az SZMSZ tartalmát tekintve a társulási megállapodással szorosan összefügg, így a fenti 

felülvizsgálat nem nélkülözheti a társulási megállapodás felülvizsgálatát sem. 

A fentiek értelmében a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási 

Tanácsa a 2019. november 25-i tisztújító ülésén döntött a társulási megállapodás 

felülvizsgálatáról. 

A társulási megállapodás felülvizsgálata megtörtént, ez alapján néhány módosításra, 

szövegpontosításra teszek javaslatot. 

 

Az egészségügyi feladatellátás vonatkozásában a központi háziorvosi ügyelet már nem a 

háziorvosi praxisokhoz kapcsolódóan működik, hanem közbeszerzési eljárás alapján 

kiválasztott egészségügyi szolgáltató végzi feladatátadási szerződés alapján. 

 

A szociális ellátás, valamint a család- és gyermekjóléti feladatok szervezésének rendszerét is 

pontosítani szükséges a megállapodásban. A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 

székhelyének címe módosult a címnyilvántartásban, ennek átvezetése is szükséges. 

 

A tisztségviselők megválasztásánál a minősített többségű szavazat módjának meghatározására 

való utalás pontatlan hivatkozási helyet nevez meg, melyet törölni szükséges. 

A Társulási Tanács határozatképességét meghatározó szabályt a Mötv. rendelkezéséhez 

célszerű igazítani. 

A Mötv. 95.§ (1) bekezdése értelmében a társulási tanács tagjai közül elnököt válasz, 

alelnököt választhat. A társulási megállapodás hatályos szövegében két helyen nem alelnök, 

hanem elnökhelyettes szerepel, ezt pontosítani kell. 

 

A társulási megállapodás módosítása a társulást alkotó önkormányzatok képviselő-

testületeinek minősített többséggel meghozott elfogadó döntésével válik hatályossá. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait a határozati javaslatban foglaltak 

elfogadására. 
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Határozati javaslat: 

 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (VII…..) 

önkormányzati határozata társulási megállapodás módosításáról. 

   

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodását felülvizsgálta és az 

alábbi módosításokat elfogadja. 

 

 

  1.  Az I. Általános rendelkezések fejezet 5.) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 5.) A Többcélú Társulás pecsétje: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulása felirattal ellátott körbélyegző, közepén a Magyarország címerével.  

  

  

2.  III. A társulás feladat és hatáskör ellátása 1. A.) Az egészségügyi ellátás helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

  1. Az egészségügyi ellátás 

 

A Többcélú Társulás a központi háziorvosi ügyeletet közösen tartja fenn. Az ellátás 

szervezésével kapcsolatos feladatait Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-

testülete végzi 

A Nagyatád székhelyű (Nagyatád, Tallián u. 2/A. Egészségügyi Központ), 

közbeszerzési eljárás során kiválasztott egészségügyi szolgáltató által feladatátadási 

szerződés alapján ellátott központi háziorvosi ügyelet a sürgősségi betegellátást a 18 

társult települési önkormányzat működési területére kiterjedően végzi.  

 

3. III. A társulás feladat és hatáskör ellátása 1. B.) címe 2. a szociális ellátás, valamint   

család- és gyermekjóléti feladatok ellátása címre változik, és helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

2.  Szociális ellátás, valamint család- és gyermekjóléti feladatok ellátása 

 

A Többcélú Társulás a kistérség szociális, család- és gyermekjóléti feladatokat az általa 

alapított és fenntartott intézmény, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 

(továbbiakban: Központ) keretében látja el. 

  Székhelye: Nagyatád, Széchenyi tér 3.B 

 

A) A Központ intézményegységei: 

 

a. Bölcsőde intézményegység: 

 Telephely:  Nagyatád, Árpád u. 18. 

 Ellátási körzete:  Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, 

Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, 

Nagykorpád, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, 

Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob, Szabás, 

Tarany települések 
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b. Lábodi intézményegység: 

 Telephely:  Lábod, Kossuth u. 43.  

 Ellátási körzete:  Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 

nappali ellátása vonatkozásában: 

  Görgeteg, Lábod, Kisbajom, 

Nagykorpád, Rinyabesenyő, 

Rinyaszentkirály, Szabás 

települések. 

Időskorúak tartós bentlakásos intézménye 

vonatkozásában: 

 A 18 társult település területe 

 

 Lábodi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Telephely:  Lábod, Kossuth u. 57. 

 Ellátási körzete: a Lábodi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 

tartozó településekre terjed ki.  

 

 

c. Nagyatádi intézményegység: 

 Telephely:  Nagyatád, Széchenyi tér 3.B 

Ellátási körzete: Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 

 nappali ellátása vonatkozásában:  

   Háromfa, Nagyatád települések

  

   Támogató szolgáltatás, közösségi pszichiátriai 

  ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

  időskorúak tartós bentlakásos intézménye  

  vonatkozásában: 

   A 18 társult település területe 

 

  Nagyatádi Család-és Gyermekjóléti Központ  

  Telephely: Nagyatád, Széchenyi tér 3.B  

  Ellátási körzete Nagyatádi Járás településeire terjed ki. 

 

 

d. Segesdi intézményegység: 

 Telephely: Segesd, Teleki u. 2. 

  Somogyszob, Kossuth u. 29. 

 Ellátási körzete:  Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,  

  vonatkozásában:  

  Bolhás, Kaszó, Ötvöskónyi,  

  Segesd, Somogyszob települések 

  Idősek nappali ellátása, mini bölcsőde  

  vonatkozásában:  

  Beleg, Bolhás, Kaszó, Ötvöskónyi, 

  Segesd, Somogyszob, települések 
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 Segesdi és Somogyszobi Család és Gyermekjóléti Szolgálat  

 Telephely:  Segesd, Teleki u. 2 

  Somogyszob, Kossuth u. 29. 

 Ellátási körzete:  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz,  

  valamint Somogyszobi Közös Önkormányzati 

  Hivatalhoz tartozó településekre terjed ki. 

 

 

 4.  III. A társulás feladat és hatáskör ellátása 2. a szociális ellátás, valamint család- és 

gyermekjóléti feladatok ellátása B) feladatellátás szervezeti keretei helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

   

B) A feladat ellátás szervezeti keretei: 

 

1.) Bölcsődei ellátás 

 

A gyermekek napközbeni ellátását a társulás által fenntartott Rinyamenti Szociális 

Szolgáltató Központ Bölcsőde intézményegysége végzi (Nagyatád, Árpád u. 18.) a 18 

társult települési önkormányzat ellátási területére kiterjedően. 

 

2.) Mini bölcsőde 

 

Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása mini bölcsőde keretében Beleg, Bolhás, 

Kaszó, Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob településekre kiterjedő ellátási területtel, a 

Segesdi intézményegységben. 

 

3.) Házi segítségnyújtás  

 

A Rinyamenti kistérség 14 településén a házi segítségnyújtás ellátását a Rinyamenti 

Szociális Szolgáltató Központ a lábodi, nagyatádi, segesdi intézményegységei 

közreműködésével szervezi. Az ellátott települések: Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, 

Kisbajom, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, 

Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás települések. 

        

4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

A társulás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását a Rinyamenti Szociális 

Szolgáltató Központ (Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) útján biztosítja a 18 társult település 

területére kiterjedően.  

 

5.) Közösségi ellátás 

 

A társulás a Közösségi Pszichiátriai ellátást a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 

(Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) útján biztosítja a 18 társult település területére 

kiterjedően.  

 

6.) Támogató szolgálat 

 

A társulás a támogató szolgálatot biztosít a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 

(Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) útján a 18 társult település területére kiterjedően.  
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7.) Szociális étkeztetés 

 

A társulás szociális étkeztetést biztosít a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központja 

(Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) intézményegységei (Lábod, Nagyatád, Segesd) 

szervezésében 14 társult település területére kiterjedően. Ellátott települések: Bolhás, 

Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, 

Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás. 

 

8.) Idősek Otthona  

 

A társulás a 18 társult településen élő idős emberek ellátására a Rinyamenti Szociális 

Szolgáltató Központja (Nagyatád, Széchenyi tér 3.A) fenntartásában időskorúak ápolást, 

gondozást nyújtó otthont működtet a Lábodi és a Nagyatádi intézményegységében. 

 

9.) Idősek nappali ellátása 

 

A társulás a 15 településen élő idős emberek ellátására a Rinyamenti Szociális 

Szolgáltató Központ (Nagyatád, Széchenyi tér 3.A) fenntartásában Idősek klubját 

működtet a Lábodi, Nagyatádi és a Segesdi intézményegységében. Ellátott települések: 

Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, 

Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás. 

 

10.) Családsegítés és gyermekjóléti feladatok  

 

A Nagyatádi Intézményegység (Nagyatád, Széchenyi tér 3.A) működteti Nagyatád 

Város Önkormányzata feladat-ellátási kötelezettségébe tartozó család- és gyermekjóléti 

központot,  

A hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások és speciális szolgáltatások 

vonatkozásában (óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység, szociális diagnózis 

felvétele), illetékességi területe kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. 

Nagyatád város vonatkozásában lakóhely szintű család- és gyermekjóléti szolgálatot 

működtet, melynek keretében családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat és általános 

segítő feladatokat lát el. 

 

A Lábod, Segesd, Somogyszob községek önkormányzatai feladat-ellátásába tartozó 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a lakóhely szintű családsegítő és 

gyermekjóléti szolgáltatásokat és általános segítő feladatokat a közös hivatalhoz tartozó 

valamennyi településen. 

 

 

5. VI. A társulási szervek működési szabályai fejezet 2. A Tanács ülése 6. pontja helyébe 

az alábbi rendelkezés lép. 

 

6.) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok 

felével rendelkező tag jelen van. 

 

 

6. V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezetben a 4. Társulási Tanács 

Elnöksége 4. pontban, a 7. Társulás bizottságai 5. pontban, a 8. ágazati bizottságok 4. 

pontban az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
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„a VI. fejezet 16. pontja szerinti” 

 

 

7. V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezetben a 4. Társulási Tanács 

Elnöksége 2. és 5. pontokban az „elnökhelyettes” helyett „alelnök” kerül. 

 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

 

Beleg, 2020. július 15. 

 

 

 

          Vámosi Róbertné 

             polgármester 

 

 


