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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást 
Biztosító Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról 

 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 87. §-a a lapján „ a helyi önkormányzatok képviselő-testületei 
megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladata- és hatáskör, 
valamint a polgármester és jegyző államigazgatási feladat-és hatáskörének 
hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoz 
létre”.  
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 165/2014. (XI.27.) számú 
határozatával döntött a hétvégei fogorvosi ügyelet létrehozásának kérdéséről. 
Biatorbágy, Páty, Etyek, Herceghalom települések polgármesterei az egyeztető 
tárgyalást lefolytatták és minden település szándékát nyilvánította ki a fogorvosi 
ügyelet társulási formában való megvalósításáról.  

 
A meghívott települések az új társulás keretében vállalják a sürgősségi fogorvosi 
feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálat és készenlét biztosítását 
Biatorbágy, Szabadság u. 8. szám alatti fogorvosi rendelőben.  
 
A fogorvosi ügyelet időpontja szombat, vasárnap 00:00-24:00, ünnepnapokon 00:00-
24:00 óra.  
 
Az egészségügyi ellátás folyamatos működésének egyes kérdéseiről szóló 
47/2004.(V.11.) ESzCsM rendelet 17.§. (3) bekezdésében foglaltak alapján a 
fogászati ügyeleti ellátás körébe az alábbi feladatok tartoznak: 
 

a) fogeltávolítás, 
b) vérzéscsillapítás, 
c) idegentest-eltávolítás, 
d) törött fog lecsiszolása, 
e) gyökércsatorna megnyitása, 
f) az előzőekhez szükséges érzéstelenítés és fogászati röntgen. 

 
A társulás székhelye: Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.  
 
A társulás megalakulásához az Mötv rendelkezései szerint: „A társulást a helyi 
önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással hozzák létre. A 
megállapodást a polgármester írja alá. A társulásban résztvevő képviselő-
testületek mindegyikének minősített jóváhagyásához, módosításához vagy a 
társulás megszűnéséhez.”  
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Továbbá az Mötv 94.§ (2) bekezdése kimondja, hogy : „A társulási tanácsot a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a 
megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.”  
 
Az Mötv. 90.§. (2) bekezdésében foglaltak szerint a társulás működési költségeihez a 
társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában járulnak 
hozzá. A táblázatban szereplő összeg becsült összeg, ami a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően konkretizálódik. A táblázatban és a Társulási Megállapodás 
tervezetében 2014. január 1-i lakosságszámok figyelembevételével történt a 
kalkuláció, ami ugyancsak változni fog abban az esetben, ha már elérhetőek lesznek 
a 2015. január 1-i lakosságszámok. Ezt figyelembe az ügyeleti megbízási díjhoz a 
társult települések az alábbiak szerint járulnak hozzá: 
 
 
Társult 
önkormányzatok 

lakosságszám havi ügyeleti 
megbízási díj 

féléves ügyeleti 
megbízási díj 

éves ügyeleti 
megbízási díj 

Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

12723 fő 96.911 Ft/ hó     581.468 ft/félév   1.162.936 ft /év 

 
Etyek Község 
Önkormányzata 

4287 fő   32.654Ft/hó    195.925Ft/ félév   391.850Ft/év   

Herceghalom 
Község 
Önkormányzata 

2234 fő 17.016Ft/hó 102.098Ft/félév   204.197 Ft/év     

Páty Község 
Önkormányzata 

7013 fő 53.418Ft/hó   320.506Ft/félév       641.017Ft/év        

összesen 1 évre: 26.257 fő 199.999Ft 1.199.997Ft 2.400.000 Ft 
 
összesen 4 évre 

    
9.600.0000 Ft 
 

 
A társulásba meghívott települések számára 2015. február 6. napján kiküldésre 
került a társulási megállapodás tervezete, így annak jóváhagyását Etyek, Páty, 
Herceghalom települések önkormányzatai február hónapban napirendre tűzik és a 
döntésről szóló határozatukat megküldik számunkra.  

Kérem a tisztelt bizottságot és képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

  
 

Biatorbágy, 2015. február 11. 
                                                 Tarjáni István s.k.  

     polgármester 
 
 
Melléklet: Társulási megállapodás tervezete  
Összeállította: Lengyel Anita referens 
Felelős: dr. Kovács András jegyző 
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H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

/2015. (  ) számú önkormányzati határozata 

 
Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást 

Biztosító Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, 
Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás 
Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és azt az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
 

1. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Biatorbágy, Páty, Etyek és Herceghalom településeken a sürgősségi fogorvosi 
feladatok rendelési időn kívüli ellátását társulás formájában valósítsa meg.  

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott közös feladat megvalósítása 

céljából jogi személyiséggel rendelkező Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty 
települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulást hoz létre.  

 
3. A Képviselő-testület Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselőjeként a 

Társulási Tanácsba Tarjáni István polgármestert delegálja és felhatalmazza a 
Társulási megállapodás aláírására.  

 
 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. április 30. 



 Város Polgármestere 
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/144  
 Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 
 

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító 
Társulás 

 
Társulási Megállapodás (tervezet)  

 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A.) képviseli: Tarjáni 
István polgármester valamint 
Etyek Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2091 Etyek, Körpince 4.) képviseli: Garaguly Tibor 
polgármester továbbá 
Páty Község Önkormányzat (székhely: 2071 Páty, Kossuth u. 38.)képviseli: Székely László 
polgármester  és  
Herceghalom Község Önkormányzata (székhely:2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.) képviseli: 
Erdősi László polgármester között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 
I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

 
A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv) 
87.§-a a lapján „ a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy 
több önkormányzati feladata- és hatáskör, valamint a polgármester és jegyző államigazgatási feladat-
és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoz 
létre”. Fentiekre tekintettel a részt vevő települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó 
határozatai szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, 
közös érdekeik előmozdításáért, arányos teherviselés mellett, jogi személyiséggel rendelkező 
társulást ( a továbbiakban: Társulás) hoznak létre az alábbiak szerint 

 
 
2. Társulás neve: Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást  
Biztosító Társulás 
 
3. A Társulás székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a  
 
4. A Társulás lakosságszáma: 26257 fő ( 2014. februári állapotnak felel meg) 
  
A társulást alkotó települések lakosságszámát a Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
5. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe. 
 
6. A hétvégei fogorvosi ügyelet címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 8. 
 
7. A társulás tevékenységi köre: sürgősségi fogorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátására 
ügyeleti szolgálat és készenlét biztosítása  
 
7. A Társulás időtartama: a Társulás 2015…………….... napjától kezdődően határozatlan időre szól. 
 
8. A Társulás létrejötte: A Társulás a megalakulás, a Társulási Tanács alakuló ülése általi 
kimondásával a társulási megállapodásnak a tagok képviselő-testületei által – minősített többséggel – 
történő jóváhagyásával és a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága általi nyilvántartásba 
vétellel jön létre. 
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9. A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek 
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
 
 

II. FEJEZET 
A TÁRSULÁS CÉLJAI ÉS A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

 
 
 

A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében meghatározott 
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik Az alapellátási ügyelet keretében történő fogorvosi 
ügyeleti ellátás koordinálásáról a hatályos ágazati jogszabályok figyelembe vételével. Társulás tagjai 
tudomással bírnak arról, hogy a fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése - az egészségügyi ellátás 
folyamatos működésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.(V.11.) ESzCsM rendelet 6. § 
(4) bekezdése alapján csak a fővárosban, a megyeszékhelyen, valamint a megyei jogú városban 
legalább a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon – legalább 6 órás rendelési időben – 
kötelező. A Társulás a fogorvosi ügyelet ellátását a lakossági igények indokolásaként a 
gazdaságosság és a szakmai szempontoknak megfelelően többlet állami támogatás igénybevétele 
nélkül önként vállalja. 
 
 

III. FEJEZET 
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

  
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
 
2. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei. A Társulási Tanács tagjai az 
alábbi számú szavazat szavazattal rendelkezik: 
 
Biatorbágy: 3 
Etyek: 1 
Herceghalom:1 
Páty:2 
 
3. A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere 
hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, illetve választja meg minősített 
többséggel, titkos szavazással tagjai sorából az elnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács 
bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelén lévő tagok legalább ¼-ének szavazata 
szükséges. 
 
4. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választ. Az alelnökök személyére az 
elnök tesz javaslatot. 
 
5. Amennyiben a Társulási Tanács elnöke város képviselője, úgy legalább az egyik alelnök személye 
községi képviselő, illetve ha az elnök község képviselője, úgy legalább az egyik alelnök valamelyik 
város képviselője kell, hogy legyen. 
 
6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező tag 
jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó 
települések lakosságszámának felét. 
 
7. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választását követő 30 napon belül a társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere 
hívja össze. A tisztújító ülés működésére egyebek mellet az e fejezet 2-6. pontjait kell alkalmazni. 
 
8. A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétől kezdődően 
növekvő sorszámmal kell ellátni. 
A határozat teljes jelölése: …./20….. (….) ………………………. Társulás 
Társulási Tanácsa határozat 
A határozat rövidített jelölése: ……/20….. (…….)  
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9. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely meghaladja a 
jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát (egyszerű többség). 
 
10. Minősített többségű döntés szükséges: 
a) a társulási megállapodás elfogadásához, módosításához; 
b) a Társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat 
benyújtásához, 
c) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához, 
d) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléshez (a Társulás vagyonával való 
rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén), 
e) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt, választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 
f) a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez, 
g) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához, 
h) azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 
Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 
 
11. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább 2 ülést tart. Az ülést az elnök, 
akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és 
vezeti. 
 
12. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
a) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
b) Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül, 
 
13. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. 
 
14. A Társulási Tanács: 
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat 
vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 
 
15. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt: 
a) elnökének, alelnökének megválasztásáról, 
b) a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás megszüntetéséről, 
c) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, 
d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról, 
e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről, 
intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 
rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e tartalmazza. 
f) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással történő 
megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról, 
g) tagok költségviselése mértékéről. 
 
16. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az 
ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a javasolt, elfogadott és tárgyalt 
napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, 
részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett 
döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a szavazás számszerű 
eredményét és a hozott döntéseket. 
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17. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag(ok) írjá(k) alá. A 
jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a Pest Megyei Kormányhivatal 
vezetőjének. 
 
18. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza, amelyet a Társulás megalakulását követő ülésen kell elfogadni.  
 
19. A Társulási Tanács elnöke: 
a) ellátja a Társulás képviseletét, 
b) összehívja a Társulási Tanács ülését; 
c) vezeti a tanácskozást; 
d) érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat szabályainak; 
e) gondoskodik a döntések végrehajtásáról; 
f) ellátja a társulás képviseletét; 
g) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi beszámolót 
és zárszámadást. 
 
 
 
 

IV. FEJEZET 
A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, A TAGOK KÖLTSÉGVISELÉSE 

 
 

1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves költségvetés 
alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja 
meg. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében 
felhasználható körét és mértékét határozatban szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a 
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
 
2. A Biatorbágy Város Önkormányzat Pénzügyi Osztálya látja el a Társulás bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket az 
Önkormányzat gazdálkodása rendjét szabályozó belső szabályzataiban a Társulásra vonatkozóan 
elkülönülten szabályozza. 
 
3. Az államháztartás szervezeteinek fő tevékenységét szakágazati rendbe kell besorolni. A Társulás 
alaptevékenységének államháztartási szakágazati és szakfeladat rend szerinti besorolását a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő bontásban a 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
4. A Társulás nevében kötelezettséget az elnök vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. 
Utalványozásra az elnök jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője, és a jegyző által felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel 
rendelkező köztisztviselő jogosult. 
 
5. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint - a 10.§ (2) bekezdésben 
meghatározott kivétellel - a Társulás adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány előzetes 
hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásában érintett önkormányzatok kezesség és 
garancia vállalása mellett, hitelt vehet fel az adósságkezeléséhez szükséges kötelezettségeinek 
teljesítésére. 
 
8. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések 
lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást félévente, tárgyi félév május 31. és 
október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal által kibocsátott számla alapján a Társulás számlájára kell 
befizetni. 
 
9. A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által meghatározott 
egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám tekintetében a költségvetési 
törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A 
települések lakosságszámát a Társulási megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza, amelyet 
évente – tárgyévet megelőző január 1. napja szerinti állapotnak megfelelően – tárgyév február 
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28.napjáig aktualizálni szükséges. A felülvizsgálat eredményétől függően a települési hozzájárulások 
összege a lakosságszám változásával módosulhatnak. 
 
10. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől számított 15 
napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot. 
 
11. A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. 
 
12. A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az irányadó 
eljárás a jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása. 
 
13. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása ill. 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 elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján 
beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás 
a követelést bírósági úton érvényesíti. 
 
14. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn 
tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás azon alelnök jogosult, aki által képviselt 
tagönkormányzatnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn. 
 
15. Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 
elválaszthatatlan 3. számú 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. 
 

 
V. FEJEZET 

A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS 
 

1. A Társulás a II. fejezetben foglalt feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik. 
 
2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják: 
a) a Társulásban részt vevő tagok befizetései, 
b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései, 
c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jogok stb.), 
d) központi költségvetési támogatás, 
 
3. A feladatok ellátásához szükséges  ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak, gépjármű, stb.), az 
ügyeletet ellátó Szolgáltatót, míg az ingatlanra vonatkozó tulajdonosi jogok Biatorbágy Város 
Önkormányzatát illetik meg. . 
. 
 
4. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács jogosult, 
egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. 
 
5. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a Társulási 
Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.. A vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha 
az átadandó vagyon a társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja. 
 
8. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban 
felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
 

VI. FEJEZET 
CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

 
Csatlakozás 
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1. A Társuláshoz települési önkormányzat csak naptári év első napjával jogosult csatlakozni. A 
csatlakozás iránti kérelmet a Társulás tanács Elnökéhez kell benyújtani. 
 
2. A csatlakozásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni 
és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
 
3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevő valamennyi 
települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 
 
4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról, illetőleg a 
felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási Tanács dönt. 
 
 

Felmondás 
 

5. A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet.  
 
6. A felmondásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni 
és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
 
 

Kizárás 
 

8. A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel elfogadott határozatával a naptári év 
utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt kötelezettségének 
ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 
 

A Társulás megszűnése 
 

9. A Társulás megszűnik, ha valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a megszüntetés mellett 
foglal állást, illetve a bíróság jogerős döntése alapján. 
 
10. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. 
 
11. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő kötelezettségek 
kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 
 
12. A vagyonfelosztás fontosabb elvei: 
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni, 
b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában pénzben 
megváltani, 
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg. 
 
13. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt vagyonnal 
el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban az esetben tarthat 
igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek hiányában a volt tagot a 
Társulással kötött külön szerződés alapján használati díj illeti meg. 
 
14. 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. 
 
15. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a 
társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási 
megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik. 
 

Visszafizetési kötelezettségek 
 

16. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelős a jogszerű 
felhasználásért. 
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17. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése eredményeként a Társulás 
már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy a kilépő tag(ok) 
köteles(ek) a kilépő önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó támogatásnak megfelelő összeget 
kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni. 
 
18. Amennyiben a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös beruházásban vesz 
részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással kapcsolatos és számára megállapított 
támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse meg. 
 
19. Ha a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles annak 
összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kilépés időpontját megelőzően 
visszafizetni. 
 
20. A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke-elhelyezési pénzpiaci 
műveletekből származó bevételeinek jelen fejezet 17-20. pontjában meghatározott összegekkel és a 
kezelési költségekkel csökkentett összege. 
 
21. A társulási megállapodás felmondás, és kizárás esetén jelen fejezet 10-15. pontja megfelelően 
alkalmazandó. 

 
VII. FEJEZET 

A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE 
 

1. A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala  ellenőrzi. 
.. 
 
2. A társulás működése felett a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletet gyakorol. 
Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntése, szervezete, működése és döntéshozatali 
eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a társulási megállapodásban, valamint a szervezeti és 
működési szabályzatban foglaltaknak. 
 
3. A társulás tagjai – polgármestereik útján ellenőrizhetik a társulás működését célszerűségi és 
gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a társulás 
elnökének és a társulás tagjainak meg kell küldeni. 

 
VIII. FEJEZET 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Jelen társulási megállapodás 2015. ………………………..napján lép hatályba. A társulási 
megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített többséggel 
hozott jóváhagyó határozata szükséges. 
 
3. A Társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, illetve törvényben, kormányrendeletben 
meghatározottak szerint módosítják. A társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános 
választásokat követő 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják. 
 
4. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a 
Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 
 
5. Felek jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a Budaörsi 
Járási Bíróság illetékességi körébe utalják. 
 
6. A felmondás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal a felek 
kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről jegyzőkönyv készül.  
 
7. Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott módon felmondható, 
illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető. 
 
8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) 4. illetve a 
87-95.§ , a egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) b-c), az egészségügyi ellátás 
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folyamatos működésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.(V.11.) ESzCsM rendelet 17.§, 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 4.§(4) e) ,  az  egészségügyi  szolgáltatások 
Egészségbiztosítási  Alapból  történő  finanszírozásának  részletes  szabályairól  szóló  43/1999.(III.3.) 
Kormányrendelet  22.§.  (7)  és  23.§(3) valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2015. ……………………hó ……..nap 
 
 
......................................................    …………………………………… 
Biatorbágy Város Önkormányzata    Páty Község Önkormányzata 
 
 
 
………………………………     ………………………………… 
Etyek Község Önkormányzata     Herceghalom Község Önkormányzata 
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1. számú melléklet 
 
 
 

1. A társulást alkotó települések 2014. 01.01. –i lakosságszáma 
 
 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata: 12723 fő 
 

2. Etyek Község Önkormányzata: 4287 fő  
 
 

3. Herceghalom Község Önkormányzata 2234 fő 
 

4. Páty Község Önkormányzata 7013 fő 
 
 

 
2.  Költségmegosztás –OEP finanszírozás nélkül 
 
 
Társult 
önkormányzatok 

lakosságszám havi ügyeleti 
megbízási díj 

féléves ügyeleti 
megbízási díj 

éves ügyeleti 
megbízási díj 

Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

12723 fő 96.911 Ft/ hó     581.468 ft/félév   1.162.936 ft /év 

 
Etyek Község 
Önkormányzata 

4287 fő   32.654Ft/hó    195.925Ft/ félév   391.850Ft/év   

Herceghalom 
Község 
Önkormányzata 

2234 fő 17.016Ft/hó 102.098Ft/félév   204.197 Ft/év     

Páty Község 
Önkormányzata 

7013 fő 53.418Ft/hó   320.506Ft/félév       641.017Ft/év        

összesen 1 évre: 26.257 fő 199.999Ft 1.199.997Ft 2.400.000 Ft 
 
összesen 4 évre 

    
9.600.0000 Ft 
 

 
 

2. Ügyeleti megbízási díj: nettó 200.000.- Ft /hónap 
 

3. Ügyeleti ellátás időpontja: 
- hétvégén: szombat:00:00-24:00 

                 vasárnap:00:00-24:00 
- ünnepnapokon: 00-24:00 
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2. számú melléklet 

 

 
Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty Fogorvosi Ügyelet Ellátását Biztosító Társulás 

alaptevékenységének államháztartási szakágazati és szakfeladat rend szerinti besorolása 
 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti szakágazati besorolás: 

 
        072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás                                       
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3. számú melléklet 
 
 
 
 
 

Felhatalmazás 
……………………………………………………. 
a hitelintézet neve és címe 
 
 
A Biatorbágyon, 2015. ………………... napján kelt ………………………. létrehozó társulási 
megállapodás IV. fejezet 13-16. pontja alapján ……………………………. Önkormányzata (…….. 
…………………………, …………………….. u. ………… sz., képviseli: …………………… 
polgármester) felhatalmazza a …………………………….Társulást 
(székhely:………………bankszámlaszám:…………………, képviseli: ………………….elnök) mint 
jogosultat,hogy a  társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) …………………………....-
nál/-nél vezetett …………………………………. pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön 
engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési 
határidőn belül. A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát 
megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól …………………… Társulást írásban 5 
munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé. 
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési 
megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 
 
 
 
 
 
 
Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap 
 
 
 
 
 
……………………..……………………………… 
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása csak a 
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 
 
 
 

 
………………………………. 
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője 
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Záradék: A társulási megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei - 
minősített többséggel hozott -  az alábbi határozataikkal hagyták jóvá: 

  

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 
 

 

Páty Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete 
 

 

Etyek Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete 
 

 

Herceghalom Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete 
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