
 
2 .  N a p i r e n d i  p o n t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. december 16-i ülésére 

 
 
 
 
 
 
Előterjesztés címe és tárgya:  
Javaslat a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosítására 

 
 
 

A tárgykört rendező jogszabály: 
– „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

 
Előterjesztő:   Mészáros Lőrinc polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012. március 29. napján megállapodás jött létre Bicske Város Önkormányzata, Csabdi Község 
Önkormányzat, Mány Község Önkormányzat, Szár Község Önkormányzat, Újbarok Község 
Önkormányzat, Óbarok Község Önkormányzat, Alcsútdoboz Település Önkormányzat, Felcsút 
Község Önkormányzat, Tabajd Község Önkormányzat, Vál Község Önkormányzat, Vértesacsa 
Község Önkormányzat között az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról 
gondoskodás, mint kötelező feladat társulási formában történő ellátására vonatkozóan.  
 
A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosítását az 
alábbiak tették indokolttá: 
 
- a társulás székhelyének módosulása, valamint 
- társult települések részéről érkezett megkeresés, 
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosuló 
rendelkezései. 
 
A Társulás jelenlegi létszáma 11. 
 
A megállapodás 3.3.1. pontja alapján a társulás működtetésének fedezeteként szolgál a Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár által közvetlenül a Szolgáltató számlájára folyósított állami 
finanszírozás, illetve a társult önkormányzatok által biztosított kiegészítő hozzájárulás. 
 
A megállapodás 3.3.2 pontja szerint a Tagok hozzájárulása a társult önkormányzatok 
lakosságszámával, illetve az adott településnek az orvosi ügyelettől való távolságával arányos. 
 
A kiegészítő hozzájárulás mértéke a megállapodás 3.3.3 pontja alapján: „A település lakosságszám 
arányában megállapított hozzájárulás kiszámításánál a társult Tagok tárgyév január 1-jén 
regisztrált lakosság százalékértékét növelni kell a társult tagok Bicskétől km-ben mért távolsága 
százalékértékének 1/3-val, és az így kialakult % értékek egymáshoz viszonyított arányában kell a 
felmerült tényleges költségeket a tagok között megosztani.” 
 
A társult települések részéről több megkeresés érkezett a kiegészítő hozzájárulás mértékére 
vonatkozóan, mely szerint a távolság arányos számítási mód kedvezőtlenül érinti a kisebb 
lakosságszámú településeket. 
 
A települések távolság arányos számítási móddal kapcsolatos észrevételeit mérlegelve javasoljuk 
2014. január 1. napjától a Társulási Megállapodásban a kiegészítő hozzájárulás mértékét a 
lakosságszám arányában meghatározni és ennek alapján a településenként fizetendő összegről 
készült kimutatást a Megállapodás mellékletében szerepeltetni.  
 
A kiegészítő hozzájárulás megállapításánál a népesség-nyilvántartás előző év január 1-jei állandó 
lakosságszám adatait szükséges figyelembe venni. 
 
A közbeszerzést lefolytató társaság tájékoztatása alapján a közbeszerzés nem akadálya a 
megállapodás ezen jellegű módosításának.  
 
A Társulási Megállapodás módosításában szerepelnek olyan javaslatok is, melyek az Mötv. 
társulásokra vonatkozó szabályai időközbeni jogértelmezése alapján szükségessé váló 
módosításokat tartalmazzák, illetőleg a jövőben kiválásra nézve is az időpont vonatkozásában 
kiegészítő szabály beépítésére került sor.  



 
Az előterjesztés mellékletét képezi a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása, továbbá a módosításra 
vonatkozó Képviselőtestületi határozati javaslat. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bicske és Környéke Orvosi Ügyleti Társulási 
Megállapodás módosítása tekintetében a döntését hozza meg. 
 
 
 
Felcsút, 2013. december 9. 
 
 
 
 
 
 Mészáros Lőrinc 
 polgármester  



1. melléklet 
Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó 

határozati javaslat  

HAT ÁROZ AT I  J AVAS L AT 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Bicske és Környéke Központi Orvosi 
Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal 
egyetértve az alábbi döntést hozza: 

I.  

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás – Bicskén, 2012. március 29.-napján kelt – Társulási Megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja:  
 

1. A Társulási Megállapodás I/2.2. pontjában a Társulás székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. számra 
módosul.  

2. A Társulási Megállapodás I/2.4. pontjában az „1. számú melléklete” mondatrész „1. melléklete” 
mondatrészre módosul.  

3. A Társulási Megállapodás II/3.3.2 pontja az alábbiak szerint módosul: „A tagok hozzájárulása a 
társult önkormányzatok lakosságszámával arányos. A II/3.3.3 pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A kiegészítő hozzájárulás mértéke a lakosságszám arányában kerül meghatározásra, melyet a 
településenkénti lebontásban és összegszerűségében a 2. melléklet tartalmaz.” 

4. A Társulási Megállapodás II/5.7. pontjában a meghatározott évi „négy” ülésszám „hat” ülésszámra 
módosul.  

5. A Társulási Megállapodás II./7.2. pontja szövegezése a „Társuláshoz csatlakozni” mondatrészt 
követően kiegészül az „évente a” mondatrésszel, míg a „naptári év 1. napjával” mondatrészt 
követően az „és július 1. napjával” mondatrésszel. Az abból kiválni mondatrész után „július 1. 
napjával és” kiegészül. 

6. A Társulási Megállapodás II./7.4. pontjában „a több mint fele” szövegrész hatályát veszti. 
7. A Társulási Megállapodás II/9. pontjának számozása 9.1. pontra módosul, és kiegészül az alábbi 

9.2. ponttal: 
 

„9.2. A Társulási Megállapodás módosítása 2014. január 1-napján lép hatályba.”   
 

II.  
 

1. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt módosítással egységes szerkezetbe 
foglalja.  

 
2. Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Bicske és Környéke Központi Orvosi 

Ügyeleti Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, 
valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
Társulási Tanácsa Elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről 
értesítse.  

 
 Felelős:   Mészáros Lőrinc 
    polgármester 
 Határidő:  azonnal 

 
 
 
 


