
 
Szám: 2-4/2007. 

        
        

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. április 19-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 33/2007. (IV. 19.) közgyűlési 
határozata feladatellátási megállapodás kötéséről a Tamási 
és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú 
Kistérségi Társulásával: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy 2007. február 28-tól a Tamási és Simontornya 
Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása fenntartásában működő Hegyhát Integrált 
Szociális Intézmény lássa el a megyei önkormányzat 
kötelező feladatai közül a módszertani szociális otthoni 
teendőket, valamint időskorúak és demens betegek 
ápolását, gondozását, és emelet szintű ellátását.  

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Tamási és 

Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú 
Kistérségi Társulásával a mellékelt feladatellátási 
megállapodást változatlan tartalommal aláírja. 

 
3. A Közgyűlés utasítja hivatalát, hogy a feladatátadással 

kapcsolatos valamennyi adminisztratív teendőt végezze el. 
 

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke  
Határidő: azonnal 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 



F e l a d a t e l l á t á s i   m e g á l l a p o d á s  
 

(tervezet) 
 
Amely létrejött egyrészről a Tamási és Simontornya Városkörnyéki 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (Székhely: 7090 Tamási, Nyírfa 
sor 15.) (a továbbiakban: Megbízott Társulás), képviseli: Barkóczi József, elnök, 
 
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13.) (a továbbiakban: Megbízó Önkormányzat), képviseli: dr. Puskás 
Imre, a Közgyűlés elnöke között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. A Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú 

Kistérségi Társulása vállalja, hogy a Hegyhát Integrált Szociális Intézményén 
keresztül (7064 Gyönk, Táncsics u. 472.) (a továbbiakban Módszertani Otthon) 
2007. február 28-tól kezdődően Tolna Megyei Önkormányzat gyönki 
Módszertani Otthona átadás-átvételéről szóló megállapodásban (a továbbiakban: 
átadás-átvételről szóló megállapodás) meghatározott időpontig a személyes 
gondoskodás körébe tartozó a Szt. 68. §-ában rögzített, szociális szakellátási 
formákat, valamint a Szt. 88. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti módszertani 
feladatokat biztosítja a Tolna megyei lakosok számára. A Módszertani Otthon az 
ezen szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai 
követelményeket, valamint nyilvántartási, tájékoztatási, értesítési, 
adatszolgáltatási kötelezettségeket ismeri és betartja. 

 
2. A jelen feladatellátási megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások 

költségeire és ezek elszámolására vonatkozó szabályokat az átadás-
átvételről szóló megállapodás tartalmazza, melyet a Megbízó Önkormányzat 
6/2007. (II. 14.) Kgy. határozatával, a Megbízott Társulás pedig a 11/2007. sz. (II-
15.) határozatával jóváhagyott. 

 
3. A feladatellátási megállapodást felmondani csak az átadás-átvételről szóló 

megállapodás 2. pontjában foglaltak szerint lehet.  
 
4. A jelen feladatellátási megállapodásban felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos 

panaszokat a Módszertani Otthon igazgatójához kell benyújtani, aki azt köteles az 
intézmény házirendjében rögzítettek szerint kivizsgálni és orvosolni. A panaszról 
és kivizsgálás eredményéről a Módszertani Otthon vezetője tájékoztatja a 
Megbízó Önkormányzatot. 

 
5. A Módszertani Otthon vezetője köteles évente egyszer a jelen feladatellátási 

megállapodásban meghatározott szolgáltatásokról mind a Megbízott Társulás, 
mind a Megbízó Önkormányzat részére beszámolni. 

 
6. Jelen feladatellátási megállapodás elválaszthatatlan része az átadás-átvételről 

szóló megállapodás. 
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A feladatellátási megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 
 
 
 
Szekszárd, 2007. ………… 
 
 
 
 
 dr. Puskás Imre           Barkóczi József 
       a Közgyűlés elnöke  a Társulás elnöke  
 
 
 
 
 
 
 
1. számú  záradék 
 
Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……/2007. (IV. 19.) 
Kgy. határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2007. ……………………………. 

 
dr. Bartos Georgina 

főjegyző 
 
 
 
 
 
2. számú záradék 

 
Jelen megállapodást a Tamási-Simontornyai Városkörnyéki Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulása ……/2007. (…) társulási határozatával jóváhagyta. 
 
Tamási, 2007. ……………………………. 
 

……………………………. 
……………….. 

 


