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A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti  Társulás Társulási Megállapodás  
módosítására 

módosításokkal egységes szerkezetben 
(a módosítások pirossal szedve) 

 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szár Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete, Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Óbarok Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-
testülete, Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vértesacsa Község Önkormányzat 
Képviselő-testületei által 2012. március 29. napján megkötött Bicske és Környéke Központi 
Orvosi Ügyeleti Társulás többször módosított társulási megállapodását  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján a jogi 
személyiségűvé átalakítás céljából  az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint 
módosítanak: 

 
 

E L Ő Z M É N Y E K  
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  szh.: Bicske, Hősök tere 4. 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Csabdi, Szabadság u. 44. 
Mány Községi Önkormányzata Képviselő-testülete szh.: Mány, Rákóczi u. 67. 
Szár Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Szár, Rákóczi u. 68. 
Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Újbarok, Fő u. 33. 
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete szh.: Óbarok, Iskola u. 3. 
 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. §-a és a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ttv.) 8. § rendelkezései szerint 2000. augusztus 1-jei hatállyal Bicske 
székhellyel működő központi orvosi ügyelet közös fenntartásában állapodtak meg, az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés c.) pontjában 
meghatározott kötelező feladat közös ellátására, mely megállapodás az 1995. április 
hónapjában megkötött „Orvosi ügyeleti szolgálat finanszírozására”, valamint az 1998. június 
15-én, majd 1999. október 1-jén kelt „Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás” 
létrehozására kötött megállapodás jogutódja.  
 

2005. február 1-jei hatállyal a Tagok a társulás tagjainak körét  
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5. 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Felcsút, Fő u. 75. 
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2. 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vál, Vajda J. u. 2. 



 2 

 
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.  
települések kérelmére, nevezettekkel bővítették. 
 
2007. július 1. napjával a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulásból  
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5. 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Felcsút, Fő u. 75. 
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2. 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vál, Vajda J. u. 2. 
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.  
települések kiváltak, és az ügyeleti ellátást a Vál-völgyi változó telephelyű összevont 
háziorvosi ügyelet keretében látták el.  
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Móri, Bicskei 
Kistérségi Népegészségügyi Intézete által 2011. április 11-én kelt, 569-5/2011. számú 
végzésében megállapította, hogy a Vál-völgyi változó telephelyű összevont háziorvosi 
ügyeleti tevékenység nem felel meg az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 
egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.(V.11.)ESzCsM rendelet előírásainak és határidő 
tűzésével a tapasztalt hiányosságok felszámolására szólította fel a háziorvosi ügyeletben 
résztvevő települések önkormányzatait. A települések között Bicske gesztorságával levezetett 
tárgyalások eredményeként 2012. július 1-jei hatállyal  
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5. 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Felcsút, Fő u. 75. 
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2. 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vál, Vajda J. u. 2. 
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.  
ismételten csatlakoztak a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társuláshoz.  
 
A társult tagok az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 
152.§ (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott kötelező feladat ellátására a következőkben 
állapodnak meg:  
 

I. Általános rendelkezések  
 

 1. A jelen megállapodásban: 

1.1  Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

székhelye: Alcsútdoboz, József A. u. 5.  
képviseli: Oláh Gyárfás polgármester 
lakosságszáma: 1.461 fő 
 

1.2     Bicske Város Önkormányzata  
székhelye: Bicske, Hősök tere 4.  
képviseli: Tessely Zoltán polgármester 
lakosságszáma: 12.238 fő  
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1.3     Csabdi Község Önkormányzat 

székhelye: Csabdi, Szabadság u. 44.  
képviseli: Dr. Tankó Károly polgármester 
lakosságszáma: 1.240 fő 

 
1.4    Felcsút Községi Önkormányzat 

székhelye: Felcsút, Fő u. 75. 
képviseli: Mészáros Lőrinc polgármester 
lakosságszáma: 1.894 fő 
 

1.5     Mány Község Önkormányzata 
székhelye: Mány, Rákóczi u. 67. 
képviseli: Ugron Zoltán polgármester 
lakosságszáma: 2.417 fő 
 

1.6     Óbarok Község Önkormányzata 
székhelye: Óbarok, Iskola u. 3.  
képviseli: Borbíró Mihály polgármester 
lakosságszáma: 836 fő 
 

1.7     Szár Községi Önkormányzat 
székhelye: Szár, Rákóczi u. 68. 
képviseli: Moharos Péter polgármester 
lakosságszáma: 1.657 fő 
 

1.8     Tabajd Község Önkormányzata 
székhelye: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2. 
képviseli: Dr. Temesszentandrási György polgármester 
lakosságszáma: 996 fő 
 

1.9     Újbarok Községi Önkormányzat  
székhelye: Újbarok, Fő u. 33. 
képviseli: Schnobl Ferenc polgármester 
lakosságszám: 430 fő 
 

1.l0     Vál Község Önkormányzat  
székhelye: Vál, Vajda J. u. 2.  
képviseli: Bechtold Tamás János polgármester 
lakosságszám: 2.539 fő 
 

1.11   Vértesacsa Község Önkormányzata  
székhelye: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.  
képviseli: Kovács Zoltán polgármester 
lakosságszám: 1 831 fő 
 

(a továbbiakban együtt a társult tagok) „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény 
(a továbbiakban: Eütv.) 152. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi  
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alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról gondoskodás kötelező feladat ellátására   2000. 
augusztus 1-i hatállyal létrehozták a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulást (a továbbiakban: a Társulás).  

 

2.)  A társulás neve, székhelye; a megállapodás időtartama: 

2.1 A társulás neve: Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 

2.2 A társulás székhelye: 2060 Bicske, Kossuth tér 14. 

2.3 A Társulás szervei, valamint szervezetére és vonatkozó szabályokat e 
megállapodás 5. pontja részletezi.  

2.3  A megállapodás határozatlan időre szól. 

 

2.4  A társulás tevékenységi köre, feladata 

a) A Társulás a társult önkormányzatok közigazgatási területén az egészségügyi 
alapellátás körében működő háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatok ellátási 
területéhez tartozó összlakosság orvosi ügyeleti feladatainak ellátásaát biztosítja e 
megállapodásban foglaltak szerint. 

b) A Társulási Megállapodás 1. számú melléklete a szolgáltató által az egészségügyi 
alapellátás körében ellátott szakfeladati rend szerinti tevékenységei.  

c) A Társulás dönt a pályázatokon történő részvétel elhatározása tekintetében. 

d) A társulásban résztvevő önkormányzatok által már korábban működtetett orvosi 
ügyelet változatlan színvonalon történő további működtetése, fejlesztése. 

e) A Társulás  feladatait szolgáltatási szerződés útján látja el.  

 

II.  A társulás jogállása, szervezete, működése 

3.) A társulás jogállása, a költségek viselése, a társulás vagyona: a társulás jogi 
személy, gazdálkodására a költségvetési szerv működésére vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni.  

3.1 A Társulás bélyegzője: kör alakú, középen Magyarország címere, a kör szélén 
„Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás” körbefutó felirattal. 

3.2. Az orvosi ügyelet működtetésére a Társulás jogosult szerződést kötni a közbeszerzés 
útján kiválasztott vállalkozással (a továbbiakban: Szolgáltató). A közbeszerzés lebonyolítása 
a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. A közbeszerzés lebonyolítása során a Társulási 
Tanács Elnöke az ajánlati felhívás elfogadását megelőzően köteles kikérni a társult 
önkormányzatok polgármestereinek véleményét az ajánlati felhívás tartalmát illetően. A 
társult önkormányzatok kialakított véleményüket a megkeresés kézhezvételétől számított 5 
napon belül el kell juttatniuk a Társulási Tanács Elnökéhez. Amennyiben a vélemény 
kialakítása 5 napon belül nem történik meg, úgy azt megadottnak kell tekinteni. 
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A Szolgáltató a vállalkozási szerződés és jogerős működési engedélye alapján jogosult a 
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést kötni.  

 

3.3. A társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a társulásban vállalt szerepük e 
szerződés elveinek maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul veszik, hogy a 
feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt 
megfelelő költségek terhét rója a társulás tagjaira.  

 3.3.1. 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.  

 3.3.2. A Tagok hozzájárulása a társult önkormányzatok lakosság számával, illetve 
az adott településnek az orvosi ügyelettől való távolságával arányos. 

 3.3.3. A település által lakosság szám 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 azzal, 
hogy Bicske vonatkozásában az átlagos kiszállási távolságot 2,5 km-nek kell venni.  

3.4. A kiegészítő hozzájárulás mértékét a Tagok a Szolgáltatóval kötött szerződésben 
szereplő vállalkozási díj alapján külön megállapodásban határozzák meg.   

3.5. A központi orvosi ügyelet működtetéséhez megállapodás 3.3.2., továbbá a 3.3.3.  
pontjában foglalt kiegészítő hozzájárulás megállapításánál a népesség-nyilvántartás 
előző év január 1-jei állandó lakosságszám adatai kerülnek figyelembe vételre. 

3.6. A kiegészítő hozzájárulás összegét havi bontásban a Társulás által kibocsátott 
számla alapján tárgyhó 5. napjáig kell átutalni a 11736020-15727048 számú a 
megjelölt bankszámlára. Az összegek beérkezését követően a Szolgáltató által 
kibocsátott számla alapján a Társulás köteles továbbutalni a támogatást a Szolgáltató 
által megadott bankszámlaszámra. 

3.6.1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a vállalt pénzügyi 
hozzájárulás nem teljesítése esetén, a 3.7. pontban megjelölt határidőt követően a 
fizetési kötelezettség fennállását követő 30 nap eredménytelen elteltével a nem 
teljesítő, vagy részben teljesítő, mulasztó önkormányzatot a Társulási Tanács 
Elnöke 15 napos határidő kitűzésével felszólítja a hozzájárulás teljesítésére.  A 
kitűzött határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül a fizetési 
kötelezettséget nem teljesítő önkormányzattal szemben a Társulási Tanács Elnöke 
beszedési megbízás alkalmazásával történő végrehajtást kezdeményez tartozása 
erejéig, mely valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.  
A társult települési önkormányzatok vállalják, hogy a társulási megállapodás 
aláírását követő 15 napon belül a pénzforgalmi szolgáltatójuknál bejelentett módon 
engedélyezik a kedvezményezett számára – a vásárolt szolgáltatásnak a társulás által 
elfogadott bekerülési költségének a megállapodás 3.3.3. pontja alapján 
megállapított, településre jutó mértékéig – a beszedési megbízás benyújtását. 
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A Társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó 
levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Bicske és Környéke 
Központi  Orvosi Ügyeleti Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint 
3.6.1.pontban meghatározott mértékű összegre vonatkozó azonnali beszedési 
megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági 
jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás 
bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács Elnöke részére 
átadni. A társult  önkormányzat új számla nyitása esetén a nyitástól számított 15 
napon belül köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezető 
pénzintézetének a Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint 
3.6.1.pontban meghatározott mértékű összegre vonatkozó azonnali beszedési 
megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági 
jogviszonyuk fennállásig a felhatalmazást nem vonhatják vissza.  

 

3.7. A központi orvosi ügyelet elhelyezéséhez szükséges helyiségek térítésmentes 
használati jogát Bicske Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosa biztosítja. A 
rendelőintézeti helyiségek alapfelszerelését, berendezéseit a Szolgáltató részére Bicske 
Város Önkormányzata biztosítja. A leltár szerint használatba adott berendezések és 
felszerelések Bicske Város Önkormányzat tulajdonát képezik. 

3.8. A társulás működése során keletkező kiegészítő támogatáson felül, célhoz kötött 
külön támogatásból a társulás által vásárolt, vagy pályázaton nyert eszközbeszerzés 
miatti ingóvagyon növekmény a társult önkormányzatok közös tulajdona. A társulás, 
avagy a tagsági jogviszony megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszűnésére 
vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.” 

4., A társulás ellenőrzésének rendje: 

A társulás tagjai jogosultak a társulás pénzügyi gazdálkodását ellenőrizni. A 
Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy két évente pénzügyi bizottságaik 
tagjaiból 11 tagú ellenőrző munkacsoportot alakítanak, melynek munkája segítésére, 
egyben az ügyelet szakmai tevékenységének értékelésére a kollegiális szakfőorvost 
kérik fel. 

 

5.) A Társulás szervei:    
  5.1 A Társulás közös döntéshozó szerve: a Társulási Tanács 

 5.2 A Társulási Tanács tagjai közül az alakuló ülésén elnököt, alelnököt választ. 
 

5.3 A Társulás tagjait az önkormányzatok polgármesterei képviselik. A polgármester 
akadályoztatása esetére annak időtartamára a delegált személy az őt helyettesítő 
alpolgármester vagy az adott település képviselő-testületének a polgármester 
helyettesítésének rendjéről szóló döntésben meghatározott képviselő-testületi tag. A 
helyettesként eljáró képviselő-testületi tag jogai és kötelességei azonosak a 
polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog 
gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie. 
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5.4. A Társulási Tanács kizárólagos feladata, hatásköre: 

a) A Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása, 
b) A költségviselés arányának megállapítása,  
 
 
c) A tisztségviselők  megválasztása, 
d) A közös feladatellátást szolgáló megállapodások, a működtetésre 

vonatkozóan a 3.2 pont szerinti szolgáltatóval történő, 3.4 pontban 
hivatkozott szolgáltatási szerződés megkötése, a társult önkormányzatok 
cégszerű ellejegyzése mellett,  

e) Intézmény, gazdálkodó szervezet alapítása esetén  - a vonatkozó pénzügyi és 
ágazati jogszabályokban meghatározott  - alapítói, irányítói jogkörben 
hozandó döntések, 

f) A mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott esetekben a 
közös feladatellátást szolgáló ellátási szerződés, egyéb polgári jogi szerződés 
megkötése. 

A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a Társulás saját 
maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatában.  
 

 
5.5 A Társulási Tanács alakuló ülésén mondja ki megalakulását és megválasztja a 
Társulási Tanács Elnökét. 

A Társulási Tanács az alakuló vagy az azt követő első ülésen 
 

a) elfogadja Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
b) megválasztja az alelnököt. 

 
5.6 A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács 
minden tagjának egy szavazata van. A Társulást az elnök, akadályoztatása esetében az 
alelnöke képviseli  - együttes akadályoztatás esetén a korelnök  látja el az ülés 
összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket. 

 
5.7. Az ülést össze kell hívni a törvény által meghatározott esetekben azzal, hogy a 
Társulási Tanács évente legalább négy alkalommal ülésezik. A Tanács ülését össze 
kell hívni a Társulás tagjai  egynegyedének, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
vezetőjének az ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára annak 
kézhezvételét követő 15 napon belül az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és 
napirendjének meghatározásával. 

 
5.8. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több, mint 
felével rendelkező tag jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni. 
 
5.9 Az egyszerű többséget igénylő szavazat elfogadásához legalább annyi tag igen 
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét és a 
jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszámának egyharmadát, melynek 
hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasítja.  
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5.10. Minősített többség szükséges  

 
a) a társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához, a 

zárszámadás elfogadásához, 
b) zárt ülés elrendeléséhez, 
c) kizárásról való döntés, 
d) abban az ügyben, amit az SZMSZ meghatároz, 
e) a társulás feladat- és hatáskörének ellátására szolgáló költségvetési 

intézmény fenntartói jogának átadás-átvételéhez. 
 
A minősített többséghez legalább 6 tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
tagok által képviselt települések lakosságszámának a felét. 

 
5.11 A Társulási Tanács döntését az ülésén határozat formájában nyílt szavazással 
hozza meg.  
A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart: 

a) a társulási tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára,  
b) a  Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben, 
c) jogszabály által kötelezően meghatározott esetben. 

 
           A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat az 5.14 pontban meghatározott ügyekben. 
 

A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a 
Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik. 

 
 

5.12. A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét. 
Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási 
Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni. 

 
  5.13. A Tanács ülése nyilvános. 
 
  5.14 A Társulási Tanács 
 

a) zárt ülést tart összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 
tárgyalásakor, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén, 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői 
megbízás adása, annak visszavonása 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 a Társulás vagy más érintett üzleti 
érdekét sértené. 
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A  zárt ülésen a Társulási Tanács  tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző, s az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott 
további személyek lehetnek jelen.  

 
 
  5.15 A Társulási Tanács alakuló ülésén minősített többséggel és titkos szavazással 
tagjai sorából elnököt, alelnököt választ. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely 
tagja javaslatot tehet. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. 
 
 5.16. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök, 
a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalt Vezető jegyző írja alá. A 
jegyzőkönyv elkészítéséről és a Kormányhivatalhoz 15 napon belül történő felterjesztéséről a 
tanács elnöke gondoskodik. 
A jegyzőkönyvre az Mötv-nek a képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvre vonatkozó 
52. § (1) bekezdésében meghatározott szabályait kell alkalmazni.  
A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
 5.17. A Társulás munkaszervezeti feladatait  - a döntések előkészítését, végrehajtásának 
szervezését  - a Társulás székhelye polgármesteri Hivatala: a Bicskei Polgármesteri Hivatal 
(székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.) a továbbiakban Polgármesteri Hivatal látja el.  
 

5.18  A Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen: 
a) A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, döntéseinek 

végrehajtása. 
b) A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.   
c) A költségvetési gazdálkodás körében különösen: 

 ca) A Társulás és költségvetési szerve költségvetési tervezetének, 
zárszámadás tervezetének előkészítése. 
 cb) Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések 
elkészítése. 

A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási feladatok 
végzése a közreműködő szervezet, a Magyar Államkincstár, a kedvezményezett 
Önkormányzatok, valamint egyéb szervek felé. 

a) Az Önkormányzatok által biztosított bevételek felhasználásának 
elszámolása a tagi Önkormányzatok felé. 

b) A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás  
fenntartásával kapcsolatos éves elszámolások (különösképpen: az 
állami költségvetési hozzájárulások, az önkormányzati 
hozzájárulások, valamint létszám elszámolások) elkészítése és 
dokumentált egyeztetése az érintett önkormányzatokkal a 
beszámoló (zárszámadás) elfogadását megelőzően. 

c) Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok 
végrehajtásának, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése. 

 
 
 



 10 

 
5.19  A Társulási Tanács nevében tett kötelezettségvállalásra a Társulási Tanács 

elnöke, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére Bicske Város 
Önkormányzata Jegyzője által írásban kijelölt köztisztviselők  jogosultak.  

 
5.20 A Társulási Tanács, Bicske Város Önkormányzata, s a munkaszervezeti 

feladatokat ellátó Bicskei Polgármesteri Hivatal 2013. június 30-i hatállyal 
külön Megállapodás keretében rögzítik: 

 
5.20.1. a költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesíthetők, és 
 
5.20.2. melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének 

ismeretében a felek felülvizsgálnak, s közösen módosítanak, valamint 
 
5.20.3. A Polgármesteri Hivatal Társulás munkaszervezeti feladatai 

ellátásához szükséges működési költségek Társulás tagjai általi 
viselésének módját, arányát.  

 
 

5.22  A társulás elnökét a Társulási Tanács tagjai sorából választja. Az elnök képviseli a 
társulást, részletes feladatát és hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja 
meg.  

 
5.23  A Szervezeti és Működési Szabályzat nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a 
Társulási Megállapodásban szabályozott kérdésekkel.  

 
5.24 A Társulás feladatainak végrehajtása során készítendő iratokat a Társulási 

Tanács Elnöke, vagy az általa külön utasításban kiadmányozási joggal felruházott 
személy írja alá. 

 
5.25 A Társulás nevében utalványozásra a Társulási Tanács Elnöke, az utalványozás 

érvényesítésére pedig a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről szóló 
utasításban meghatározott személy jogosult.    

 
5.26 A Társulási Tanács Elnöke a társulás működéséről évente a beszámolóval egy 

időben  beszámol a Társulási Tanácsnak.  

5.27 A megállapodás módosul a Társulási Tanács döntése alapján, ha a társulás tagjai 
a 88. § (2) szerinti többséggel azt elhatározzák, a törvény erejénél fogva, a bíróság 
jogerős döntése alapján. A Társulási megállapodás módosítását bármely társult 
tag kezdeményezheti. A megállapodás módosítás tekintetében a határozathozatal 
általános szabályai az irányadók.   

6. A társuláshoz történő csatlakozás: 

6.1. A Képviselő-testületek a társuláshoz történő csatlakozás lehetőségét biztosítják. 

6.2. A társult képviselő-testületek a csatlakozást azon önkormányzatok képviselő-
testületei részére teszik lehetővé, melyek 
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• elfogadják a társulás céljait, 
• vállalják a kiegészítő támogatás viselésének 3.3.1., a 3.3.2., a 3.3.3., 

valamint a 3.7.  pontokban rögzített módját, 
• jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 

6.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a 6.4. pontban 
foglaltakról történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz 
(megállapodás: 3.2. pontja) kell megküldenie.  

6.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

7. A társulás megszűnése 

7.1. A társulás megszűnik: 

a) annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi tag képviselő-
testületi  határozattal kimondja, 

               b)  a törvény erejénél fogva, 

               c) a bíróság jogerős döntése alapján, 

               d)  a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul. 

7.2. A Társuláshoz csatlakozni, a társulásból kiválni kívánó önkormányzat 
képviselő-testületének a Társulási Megállapodásban foglaltakra történő 
nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácsnak kell megküldenie 
azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni naptári év 1. napjával, abból kiválni a 
naptári év utolsó napjával lehet, s erre vonatkozó döntést 6 hónappal korábban 
kell meghozni. 

A csatlakozáshoz való hozzájárulás, a kiválás kérdésében a Társulási Tanács 
javaslata alapján a társult  képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a 
Társulási Megállapodás egyidejű módosításával.  

7.3. A társulás megszűnése esetén: 

a) Az egészségbiztosítási finanszírozáson felüli, a társult önkormányzatok 
költségvetési hozzájárulásból származó vagyonszaporulatot a Ptk. közös 
tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint osztják meg.  

b) A rendelő helyiségeit, annak birtokbaadáskor meglévő eszköz- és 
felszerelés állományával Bicske Város Önkormányzat birtokába vissza 
kell bocsátani. 

c) Az elszámolás tekintetében a megszűnés időpontját követő 30 napon 
belül meg kell állapodni. 

 
7.4  A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott 

határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt, aki 
legalább három egymást követő alkalommal késedelmesen hoz döntést, 
továbbá aki a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra 
határidőben nem tett eleget. 
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8. A társult önkormányzatok jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket tárgyalásos 
úton egyeztetéssel kívánják rendezni, melyek eredménytelensége esetén a jogvitában 
az illetékes helyi bíróság dönt. 

9.) Jelen megállapodás  -  a társult önkormányzatok e megállapodást jóváhagyó 
határozatát követően  -   2013. június 30. napján lép hatályba.  

 
Bicske, 2013. május 30. 
 
 
 
Bicske Város Polgármestere                   Bicske Város Jegyzője   
 
 
Csabdi Község Polgármestere  Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője   
   
 
 
Mány Község Polgármestere  Mányi Közös Önkormányzati Hivatal  

       Jegyzője  
 
 
 
Szár Község Polgármestere        Szári  Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
 
 
 
Újbarok Község Polgármestere       Szári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
 
 
 
Óbarok Község Polgármestere       Mányi  Közös Önkormányzati Hivatal  Jegyzője 
 
 
 
Alcsútdoboz Község Polgármestere    Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
 
 
 
Felcsút Község Polgármestere        Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
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Tabajd Község Polgármestere   Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 

     Jegyzője 
   
 
 
Vál Község Polgármestere  Vál Község Jegyzője 
 
 
 
Vértesacsa Község Polgármestere                Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
 
 
 
A megállapodást a képviselő-testületek az  alábbi határozataikkal jóváhagyták: 
 

A megállapodást Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete   /2013. (…...) számú 
határozatával egységes szerkezetben jóváhagyta. 

 

 

Bicske Város Polgármestere    Bicske Város Jegyzője  

 

A megállapodást Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2013. (…...) számú 
határozatával egységes szerkezetben jóváhagyta. 

 
 
 
Csabdi Község Polgármestere   Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 

     Jegyzője   
   

A megállapodást Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete   /2013. (…….) számú 
határozatával egységes szerkezetben jóváhagyta. 

 

 

Mány Község Polgármestere                Mányi Közös Önkormányzati Hivatal  Jegyzője 

 

A megállapodást Szár Község Önkormányzat Képviselő-testülete   /2013. (…….) számú 
határozatával egységes szerkezetben jóváhagyta. 

 

Szár Község Polgármestere   Szári Közös Önkormányzati Hivatal 
     jegyzője 
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A megállapodást Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete   /2013. (…...) számú 
határozatával egységes szerkezetben jóváhagyta. 

 

 

Újbarok Község Polgármestere   Szári Közös Önkormányzati Hivatal 
     jegyzője 

A megállapodást Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete   /2013. (……) számú 
határozatával egységes szerkezetben jóváhagyta. 

 

 

Óbarok Község Polgármestere  Mányi Közös Önkormányzati Hivatal  Jegyzője 

 

A megállapodást Alcsútdoboz Község Önkormányzata Képviselő-testülete   /2013. (…..) 
számú határozatával egységes szerkezetben jóváhagyta. 

 

 

Alcsútdoboz Község Polgármestere  Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 
     Jegyzője  

 
 

A megállapodást Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2013. (…...) számú 
határozatával egységes szerkezetben jóváhagyta. 

 

 

Felcsút Község Polgármestere   Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 
     Jegyzője  

 

A megállapodást Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2013. (…..) számú 
határozatával egységes szerkezetben jóváhagyta. 

 

 

Tabajd Község Polgármestere   Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 
       Jegyzője  
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A megállapodást Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete   /2013. (…….) számú 
határozatával egységes szerkezetben jóváhagyta. 

 

 

Vál Község Polgármestere  Vál Község Jegyzője 

 

A megállapodást Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete   /2013. (…….) 
számú határozatával egységes szerkezetben jóváhagyta. 

 

 

Vértesacsa Község Polgármestere   Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 
     Jegyzője 
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1. számú melléklet 
 

Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti  Társulás 
 

szolgáltató által, az egészségügyi alapellátás körében  ellátott 
 

szakfeladati rend szerinti tevékenységei 
 

 
 
 
 

Az  alaptevékenység  szakágazati  besorolása:  
 

862 000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési     
támogatása 

 
 

Szakfeladat szám Megnevezés 
 
 
 
 862 101 Háziorvosi alapellátás 
 
 862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 


