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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. 01.28-i ülésére 

1. napirend: 
 
Tárgy:  Orvosi Ügyelet Társulási szerződésének felülvizsgálata 
 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester 
 
Előkészítő:   Kovács Edit 
 
Szavazás módja:   minősített többség 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel önkormányzat Társulási szerződést kötött 2004. október 
30-án, mely társulás feladata a társult önkormányzatok a 4 községben a háziorvosi ügyelet 
összevont, központosított formában működtetik a hétközi, hétvégi és ünnap/munkaszüneti 
napokon. 
 
Új törvényi szabályozás: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: 
Mötv.) 2013. január 1-én hatályba lépő rendelkezései közül a IV. fejezet a helyi 
önkormányzatok társulásaira vonatkozó új szabályozást tartalmazza. Az Mötv. rendelkezései 
szerint 2013. január 1-től csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek.  
Az Mötv. átmeneti rendelkezései közül a 146. §. (1) bekezdés értelmében a 2013. január 1. 
előtt megkötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületnek felül kell 
vizsgálniuk, és az Mötv. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell módosítaniuk.  
 
A felülvizsgálat egyaránt érinti  
-a jogi személyiséggel nem rendelkező, a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény ( a továbbiakban: Ttv.) 8-9.§. 
rendelkezései alapján létrejött társulásokat.  
- ajogi személyiséggel rendelkező a Ttv. 16. §. rendelkezései alapján létrejött, és a 
törzskönyvvi nyilvántartásba bejegyzett önkormányzati társulásokat 
- valamint a többcélú kistérségi társulásokat. 
 
A felülvizsgálat eredményeként a társulásban részt vevő önkormányzatok dönthetnek: 

- a társulás megszüntetéséről vagy, 
- a korábbi társulási megállapodás módosításáról. 

 
Az eddigi jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzatok esetében ( ilyen a Háziorvosi 
Ügyelet Intézményfenntartó Társulás) a felülvizsgálat eredményeképpen szükséges: 
 

- az Mötv. szabályai szerinti jogi személyiségű társulássá történő átalakítása, és 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése vagy 

- a társulás felmondása 
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A felülvizsgálat eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a Háziorvosi Ügyelet 
Intézményfenntartó Társulást az Mötv. szabályai szerinti jogi személyiségű társulássá 
történő átalakítása, törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges a 
következők miatt: 
 
43/1999. Kormányrendelet 
19. § (1)142 Az OEP az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására szerződést köt a területileg illetékes 

önkormányzattal vagy egészségügyi intézményével, illetve azzal, akivel az önkormányzat feladat 
átadási/átvállalási szerződést kötött. 

(2)143 Az (1) bekezdés szerinti szolgáltató az ellátási területéhez tartozó háziorvosi szolgálatok háziorvosi 
ellátásra szóló szerződés szerinti összlakosságszáma alapján jogosult az ügyeleti ellátás díjazására. 

(3)144 A díjazás alapösszege 42 Ft/fő, amely a fenntartó települési önkormányzat illetékességi területéhez 
tartozó lakosságszám alapján az alábbiak szerint változik:145 

a)146 
b)147 a díjazás az alapösszegnek a lakosságszám alapján számított 
ba)148 2,1 területi szorzóval megemelt mértéke a 3000 alatti lakosságszámú, 
bb)149 1,7 területi szorzóval megemelt mértéke a 3 001-20 000 közötti lakosságszámú, 
bc)150 1,5 területi szorzóval megemelt mértéke a 20 001-40 000 közötti lakosságszámú, 
bd) 1,3 területi szorzóval megemelt mértéke a 40 001-80 000 közötti lakosságszámú 

települési önkormányzatok esetében; 
c)151 a b) pont szerinti szorzókkal kiszámított összes díj levonása után fennmaradó keretösszegből kerül 

megállapításra a 80 000 fő feletti lakosságszámnál a díjazás mértéke, amely nem lehet kevesebb az 
alapösszeg 75 százalékánál, és nem haladhatja meg a díjazás alapösszegének bd) pontban meghatározott 
területi szorzóval növelt összegének 98 százalékát. 

(4)152 Amennyiben a (3) bekezdés ba)-bc) pontja szerinti település esetében a háziorvosi feladatok 
munkaidőn kívüli ellátása központi ügyelet útján történik, az ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi 
szolgáltató a ba)-bb) pont szerinti esetben 30%-kal, a bc) pont szerinti esetben 20%-kal megemelt ügyeleti 
díjra jogosult. Amennyiben a központi ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató a sürgősségi 
betegellátó osztályt működtető szolgáltatóval és a mentést végző egészségügyi szolgáltatóval kötött 
megállapodás szerint ügyeleti időben közös diszpécserszolgálatot tart fenn, további 10%-kal megemelt 
ügyeleti díjazásra jogosult. 

(5) Az ügyeleti ellátás díját a 6. § szerint kell kiutalni. 
(6)153 20 százalékkal megemelt ügyeleti díj azon települések, fővárosban azon fővárosi kerületek esetén 

állapítható meg, ahol az önkormányzat jegyzője igazolja, hogy a településen tartózkodó személyek száma - az 
igazolás kiadását megelőző egy naptári évben két hónapon keresztül folyamatosan és tartósan - a településen 
lakóhellyel rendelkező személyek számának legalább kétszerese. 

(7)154 A finanszírozás keretében az ügyeleti ellátás díjazása kizárólag az ügyeleti szolgáltatás kiadásaira 
használható fel. 

 
 
A  Kormányrendelet 19.§. (4) bekezdése alapján  az ügyeleti szolgálatot működtető 
egészségügyi szolgáltató 30 %-al megemelt ügyeleti díjra jogosult, ami milliós tételt jelent a 
Társulásnak, egyébként a társult önkormányzatoknak kellene hozzátenni a működéshez.  
 
Kérem a fentiek megtárgyalását és a Társulási szerződés módosításának elfogadását az 
alábbiak szerint: 
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„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 
Társulási szerződés módosítása 

 
amely létrejött Újhartyán Város Önkormányzata ( 2367 Újhartyán, Fő u. 21.), Inárcs Község 
Önkormányzata ( 2365 Inárcs, Rákóczi u. 4.), Kakucs Község Önkormányzata ( 2366 Kakucs, 
Fő u. 20.), Újlengyel Község Önkormányzata ( 2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 69.) között 
2004. október 30. napján határozatlan időre, és amelynek felülvizsgálatát a Magyarország 
helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  146.§. (1) bekezdése írja elő, 
 
A társulási szerződés Bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
 
A társuló önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. §. (6) bekezdés c.) pontja, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködésről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9.§-ában foglalt felhatalmazás alapján 
2004. október 30. napján megállapodtak abban, hogy önkéntes és szabad elhatározásukból 
egyenjoguságuk tiszteletbentartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján 
társulást hoznak létre Orvosi ügyelet létrehozására, amely megállapodást a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§. (1) bekezdésében előírtak 
alapján az alábbiak szerint módosítják:  
 
A társulási szerződés I. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 
 
1.A társulás 
 

1.1. Neve: „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 
1.2. Székhelye: 2367 Újhartyán Fő u. 21. 
1.3. A társulás munkaszervezete:  Újhartyáni Polgármesteri Hivatal 
1.4. A társulás tagjai: a társult önkormányzatok, melyek nevét, székhelyét, 

lakosságszámát, képviselőjük nevét, szavazati joguk mértékét jelen megállapodás 1. 
sz. melléklete tartalmazza. 

1.5. A társulás képviselője: a Társulási Tanács által  választott elnök 
1.6. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe, az ott 

működő háziorvosi szolgálatok ellátási területe. 
1.7. Időtartama: határozatlan időtartamra alakul. 
1.8. A társulás bélyegzője: Körbélyegző a társulás nevének és székhely nevének 

feltüntetésével. 
 
A társulási szerződés II. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
2.A társulás útján ellátott önkormányzati feladatok, hatáskörök:  

2.1.A társuló önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. évi törvény ( továbbiakban: Mötv.) 13. §. (1) bekezdés 4. pontjában és 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §. (1) bekezdés c.9 pontjában 
kötelező önkormányzati feladatként meghatározott alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 
ellátást társulásban látják el.  

 
Ennek keretében a Társulás feladata: 
 
- A társult önkormányzatok által működtetett háziorvosi szolgálatok ellátási területéhez 

tartozó népesség alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás biztosítása 
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- a társulásban részvevő önkormányzatok által már korábban működtetett orvosi 
ügyeleti szolgáltatás színvonalának megőrzése, fejlesztése 

- az orvosi ügyelet ellátását végző orvosok, ápolók bérének, díjazásának az Európai 
Unios normákhoz való közelítése. 

 
     2.2.Tevékenységi körök:  
     Alaptevékenység: : 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
 

2.3A társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a fenntartói minőségben vállalt 
szerepük e megállapodás elveinek maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul 
veszik, hogy a feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz 
rendelt megfelelő költségek terhét rója a társulás tagjaira. A tehervállalás állandó 
lakosságszám arányos, melynek viselése elengedhetetlen feltétele a szolgáltatás 
biztosításának. Fentiek érdekében a űködéssel kapcsolatos felmerülő 
költségkihatásokat, amennyiben abban változás áll elő, a társult önkormányzatok 
képviseletében jegyzőik útján egyeztetik., melynek elsődleges szempontja a 
jogszabálynak megfelelő és jó szakmai színvonalú működés biztosítása.  

 
A társulási szerződés III. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 
 
3.A társulás jogállása 
A társulás önálló jogi személy, amelynek gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
A társulási szerződés IV. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép: 
 
4.A társulás vagyona, működésének pénzügyi feltételei 
 
4.1. Vagyontárgynak minősülnek mind a pályázati forrásból, mind a társulás saját forrásaiból 
a fennállás ideje alatt beszerzett tárgyi eszközök, anyagok. 
 
4.2. Újhartyán Város Önkormányzata tulajdonában, 2367 Újhartyán, Fő u. 26. szám alatt 
található, 525/5 hrsz-ú épületben lévő, a feladat ellátáshoz szükséges vagyontárgyakat az 
Önkormányzat a Társulás részére a megállapodásban rögzített feladatok ellátására 
térítésmentesen használatba adja. A feladat-ellátásához szükséges gépjárművet – mint az 
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát – az ügyeleti társulás üzembentartja 
és biztosítja.  
 
4.3. A társulás feladatai ellátáshoz szükséges, a Társulás forrásaiból, annak fennállása alatt 
finanszírozott vagyontárgyak beszerzéséhez a társult önkormányzatok a lakosságszámuk 
arányában kötelesek hozzájárulni, illetve ennek arányában szerzik meg – Ptk. közös 
tulajdonra vonatkozó szabályai szerint – jelen pontban leírt tárgyi eszközök, anyagok 
tulajdonjogát. 
 
4.4. A központi orvosi ügyelet feladat-ellátásával kapcsolatosan felmerült rezsiköltségeket 
Újhartyán Város Önkormányzata érvényesíti a Társulásban részt vevő Önkormányzatok felé, 
lakosságszám arányosan.  
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4.5. A társulás megszűnése, vagy a társulásban résztvevő önkormányzat tagsági viszonya 
megszűnése esetén a meglévő, vagyontárgyak a társulás tagjai a lakosságszám arányában illeti 
meg.  
 
4.6. A vagyonmegosztás során az érintett önkormányzattal az alábbi elvek 
figyelembevételével járnak el: 
 

- A társult önkormányzatok tulajdonába került és a meglévő vagyontárgyakat 
elsősorban a jogosult számára természetben kell kiadni, ha ez nem lehetséges, akkor 
pénzbeli kártalanítást kell adni.  

- A társulásból kilépő önkormányzatok a vagyonmegosztás során az őket megillető 
természetbeni, illetve anyagi részesedésüket a Társulással szemben fennálló 
követeléseik maradéktalan teljesítése után jogosultak követelni.  

- A társulás megszűnése esetén a társult önkormányzatok a kötelezettségekért lakos 
szám arányos hozzájárulásuk arányában felelnek.  

- Egyéb kérdésekben a Ptk-nak a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai 
irányadóak.  

 
4.7. A társulásból történt kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő 
kiadását a Társulási Tanács erről szóló határozatában rögzített időtartamra, de legfeljebb 
öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás 
további működését. Ebben az esetben a kivált tagot- a társulással kötött szerződés alapján 
– használati díj illeti meg.  
 
4.8. A társulás önálló számlával rendelkezik: 
A számla feletti rendelkezési jogosultságot a társulás elnöke, távollétében, vagy 
akadályoztatása esetén elnökhelyettese gyakorolja. Együttes akadályoztatásuk esetén a 
Társulási Tanács által határozatban felhatalmazott tag jogosult a számla feletti 
rendelkezési jogosultságot gyakorolni.  
A társulás számláján lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően 
felhasználni nem lehet.  
 
4.9. A Központi Orvosi ügyelet létrehozása az elnyert pályázati, valamint az 
együttműködésben részt vevő önkormányzatok által, költségvetésükben elkülönített 
pénzeszközökből tevődik össze.  
 
4.10. A költségviselés megoszlása a társulásban részt vevő önkormányzatok előző év 
december 31-ei lakosságszám arányában történik.  
 
4.11. A társulás működésének fedezetéül szolgál a Pest Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár által a 43/1999. (III.3) Kormány rendelet 19. §. (3) bekezdés alapján folyósított 
ügyeleti díj. 
A társulás tagjai lemondanak az ügyeleti ellátás díjazásának közvetlen igényléséről, 
egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy Újhartyán Város Önkormányzata megigényelje.  
A központi orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges további forrásokat a társult 
önkormányzatok biztosítják havonkénti átutalással minden hó 5. napjáig a társulás 
Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett…………………………………számlaszámára 
lakosságszám arányosan. 
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4.12. A társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a társulás működése vonatkozásában vállalt 
pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat a 
fizetési határidő l eteltét követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás benyújtására 
jogosult. Amennyiben a társulás székhelye szerinti önkormányzat nem tesz eleget 
pénzügyi hozzájárulás teljesítési kötelezettségének a társulás felé, akkor a Társulási 
Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyidejűleg felhatalmaz 
arra, hogy a korábbi székhely szerinti önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást 
nyújtson be. 

A társulási szerződés V. pontja helyébe az alábbi 5. pont lép: 
 
5.A társulás szervezete 

 
5.1. A Társulási Tanács  
 
A társulás döntéshozó szerve, a társulás tagjait a társulási tanácsban a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei által delegált tagok(polgármesterek)képviselik(továbbiakban: a Társulási 
Tanács tagjai). 
 
5.2. A Társulási Tanács tagját akadályoztatása esetén a társult önkormányzat képviselő 
- testülete által helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott személy helyettesíti, akinek 
jogai és kötelezettségei azonosak a delegált tag jogaival és kötelezettségeivel. 
A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott személy a felhatalmazó irat bemutatását 
és átadását követően járhat el. 
 
5.3. A döntéshozatalnál a Társulási Tanács tagjai szavazati joggal lakosságszámuk és 
költségvetési hozzájárulásuk arányában rendelkeznek. 
 
5.4. A Társulási Tanács elnöke, elnökhelyettese: A Társulási Tanács első ülésén tagjai sorából 
elnököt és egy elnökhelyettest választ. 
A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli, látja el a 
kiadmányozási feladatokat és látja el az ülés összehívásával és vezetésével kapcsolatos 
teendőket. 
Az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a tanács ülését a korelnök 
hívja össze és vezeti. 
5.5. A társulás munkaszervezete, vagyis a társulás székhelyének polgármesteri hivatala ellátja 
a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése). 
 
A társulási szerződés a VI. pontja az alábbiak szerinti 6. pontra módosul: 
 
6. A társulás működésének szabályai 
 
6.1. A Társulási Tanács évente legalább 2 alkalommal, illetőleg szükség szerint ülésezik. 
 
6.2. A Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti le. 
A Társulási Tanács tagjait az ülés helyének, időpontjának, napirendjének megjelölését 
tartalmazó, az ülés napját 5 nappal megelőzően kiküldött meghívóval kell összehívni. 
Amennyiben a napirendi pontokhoz írásos előterjesztés áll rendelkezésre azt is csatolni kell a 
meghívóhoz. Rendkívüli esetben az ülés telefaxon vagy elektronikus levélcímre továbbított 
meghívóval is összehívható a következő napra. 
 



7 
 

6.3. A Társulási Tanács ülését az alábbi esetekben kell összehívni: 
- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,  
- a társulási tanács által meghatározott időpontban, 
- a társulási tanács tagjainak indítványára, amennyiben az indítványt előterjesztők együttes  
lakosságszámának és szavazati jogának aránya meghaladja a lakosságszám és szavazati jog 
1/3-át, 
- jogszabály által előírt esetben. A társulási tanács ülése nyilvános, zárt ülést a Mötv. 46. § (2) 
bekezdésében meghatározott esetekben tarthat. 
 
6.4. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha  
- a székhely településsel együtt  
- a szavazatok több mint felével rendelkező képviselő jelen van. 
 
6.5. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely 
meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak több mint a felét és a jelenlévő tagok által 
képviselt települések lakosságszáma meghaladja Társulás lakosságszámának több mint felét 
 
6.6. A Társulási Tanács tagjainak minősített többségű döntése szükséges: 
- társulási megállapodás jóváhagyásához,  
- társulási megállapodás módosításához, 
- a társulás megszüntetéséhez, 
- az önkormányzati források mértékének megállapításához, 
- társulásból történő kizáráshoz. 
 
6.7. A Társulási Tanács a 6.6. pontban leírtakon túl: 
- elfogadja szervezeti és működési szabályzatát, 
- dönt a központi orvosi ügyelet működtetési formájáról, 
- évente beszámoltatja a feladatot ellátó megbízottat a központi orvosi ügyelet értékeléséről, 
- eseti adatszolgáltatást kér a központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatban felmerült  
kérdésekben, 

- dönt a társulás működését érintő hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekben. 
 
6.8. A Társulási Tanács működésének további szabályait szervezeti és működési 
szabályzatban szabályozza. 
 
6.9. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
6.10. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt  
vehetnek. 
 
A társulási szerződés VII. pontja helyébe 7. lép: 
 
7. A társulási tanács tagjának jogai és kötelezettségei, az ellenőrzés rendje 
 
7.1. A Társulási Tanács tagjának jogai: 
- a Társulási Tanács tagja részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak  
meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában. 
- a Társulási Tanács tagja választhat és választható a Társulás tisztségeire, 
- javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben,  
- jogosult a társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére, 
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- kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet a társulás tisztségviselőihez,  
- jogszabályban meghatározottak szerint betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba, 
- joga van kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell. 
 
7.2. A Társulási Tanács tagjának kötelességei: 
     - a társulási megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában 
foglaltak betartása, 

- részt venni a Társulás ülésén, azok munkájában, a társulási célok és feladatok közös  
megvalósításában. 
- a Társulási Tanács határozatainak végrehajtása. 
- a társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat 
- és információszolgáltatás, 
- az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése 
 
7.3.A Társulási Tanács elnöke a társulás működéséről, tevékenységéről és gazdálkodási 
helyzetéről évenként tájékoztatja a Társulási Tanácsot, rajtuk keresztül a tagönkormányzatok 
képviselő-testületeit. 
A társulás gazdálkodásáról, a társulás útján ellátandó feladatok teljesítéséről a társulás tagja, a  
társulási tanács tagja az elnöktől tájékoztatást kérhet. Az elnök 30 napon belül köteles a 
tájékoztatást megadni. 
 
A társulási szerződés VIII. pontja az alábbiak szerint 8. pontra módosul: 
 
8. A társulás illetve a tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 
 
8.1. A „Háziorvosi Ügyelet Intézményfenntartó Önkormányzati Társuláshoz csatlakozni 
naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. 
A társuláshoz való csatlakozásról és kiválásról legalább hat hónappal korábban minősített  
többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 
 
8.2. A társulás megszűnik: 
- ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 
megszűnési feltétel megvalósult, 
- ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározták, 
- a törvény erejénél fogva, 
- bíróság jogerős döntése alapján. 
 
8.3. A Társulási Tanács minősített többséggel a naptári év utolsó napjával fontos okból (pl. a  
társult önkormányzat a költségvetési hozzájárulást nem vagy legalább két ízben késedelmesen 
utalja át) kizárhatja azt a tagot, amelyik a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek 
nem tesz eleget, annak ellenére, hogy a kizárásról szóló döntést megelőzően a Társulási 
Tanács már legalább két ízben megfelelő határidő tűzésével felhívta a kötelezettségei 
teljesítésére. 
 
8.4. A társult önkormányzatok jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy a 4.10. pontban leírt fizetési kötelezettségeik késedelmes teljesítése 
esetén a késedelemminden napjára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének 
háromszázhatvanötödrészét kamatként megfizetik a társulás számlájára. 
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8.5. A társulás illetve tagsági viszony megszűnése esetén a bevitt vagyonnal el kell számolni. 
Ennek kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti 
a társulás feladatainak ellátását. 
 
8.6. Ha a társulás feladatát megvalósítva megszűnik, a megszűnés esetén a közös tulajdon  
megszüntetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény közös tulajdon 
megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A társulási szerződés IX. pontja az alábbiak szerinti 9. pontra módosul: 
 
9. A társulás tagnyilvántartása 
 
A társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és a szavazati jog  
megállapításának alapja is. A megállapodás 1. számú mellékletét képező tagnyilvántartás a 
következőket tartalmazza: 
- a település megnevezése, 
- a település lakosságszámát, 
- a település székhelyét, 
- a társult önkormányzatok képviselő 
- testületei által delegált tagokat(polgármestereket), 
- a szavazati jog mértékét. 
 
A társulási szerződés X. pontja helyébe az alábbi 10. pont lép: 
 
10. A társuló önkormányzatok kijelentik, hogy jelen megállapodással kapcsolatos vitás 
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetések révén igyekeznek 
megoldani.  
Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a helyi önkormányzatok képviselő-
testületei között a társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben  a Budapest Környéki 
Törvényszék dönt.  
 
A Társulási szerződés XI. és XII. pontja kikerül a szerződésből. 
 
A jelen megállapodást az önkormányzatok képviselő-testületei nevében eljáró 
polgármesterek, mint az általuk képviselt önkormányzatok akaratával megegyezőt 
aláírásukkal látták el.  
 
Kelt……………………………..,…………….év…………………..hó…………nap 
 
………………………………..  ………………………………………….. 
Újhartyán Város Önkormányzata      Inárcs Község Önkormányzata 
   polgármestere     polgármestere 
 
 
………………………………  …………………………………………. 
Újlengyel Község Önkormányzata   Kakucs Község Önkormányzata 
    polgármestere     polgármestere 
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záradék:  
A társulási szerződés módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozataikkal 
jóváhagyólag elfogadták: 
 
 
A társulási szerződést Újhartyán Város Önkormányzatának képviselő-testülete   
…./2014.(….) számú határozatával elfogadta. 
 
………………………………….   ……………………………………. 
 polgármester                       jegyző 
 
A társulási szerződést Újlengyel Község Önkormányzatának képviselő-testülete   
…./2014.(….) számú határozatával elfogadta. 
 
………………………………….   ……………………………………. 
 polgármester                       jegyző 
 
A társulási szerződést Kakucs Község Önkormányzatának képviselő-testülete   …./2014.(….) 
számú határozatával elfogadta. 
 
………………………………….   ……………………………………. 
 polgármester                       jegyző 
 
A társulási szerződést Inárcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete   …./2014.(….) 
számú határozatával elfogadta. 
 
………………………………….   ……………………………………. 
 
 polgármester                       jegyző 
 

1. sz. Melléklet 
Sorszám Önkormányzat Lakosság Székhelye Delegált tagok 

(polgármesterek) 
Szavazati 
jog mértéke 

1. Újhartyán 2779  Schulcz József 23 
2. Kakucs 2807  Szalay István 24 
3. Újlengyel 1719  Petrányi Tamás 14 
4. Inárcs 4614  dr. Gál Imre 39 
 
 

Határozati Javaslat: 
 

…../2014.(…..)sz. Képviselő-testületi határozat 
   Újhartyán Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
   a „Háziorvoi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 

létrehozásáról szóló szerződés módosítását az előterjesztés szerint 
elfogadja. Megbízza a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az 
érintett Önkormányzatokkal, és felhatalmazza a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 


