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Tisztelt Képviselő-testület!

A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosítása
szükséges a ,,Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Mötv. - 93. § 3. pontja, továbbá 146. § (3) bekezdése, s 90. § (2) bekezdése alapján. Az. Mötv.
146. § (3) bekezdése szerint a 90. § (2) bekezdése alkalmazása során a költségvetési
törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó, egyéb esetekben a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott lakosságszámot
és időpontot kell figyelembe venni.
Az. Mötv. 93. § 3. pontja értelmében a Társulási Megállapodás kötelező tartalma a

Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma, melyet az önkonnányzati választás évének
időpont szerint femiálló lakosságszám szerint kell rögzíteiú. A Társulási Tanács
működése tekintetében ezen lakosságszám, az éves möködési költségek viselése tekintetében
pedig a tárgyévet megelőző év január l-jei állapot szerinti lakosságszám az iránya.dó.

január l-jei

A Társulási Megállapodás felülvizsgálata során a tagi Önk:onnányzatok törvényes
képviseletét ellátó polgármesterek személyi változása is átvezetést nyer, valamint az ügyeleti
szolgálat ellátására vonatkozó szerződés feladatellátási szerződés elnevezésre történö
módosltása szükséges, mely lényegileg és kizárólag pontosltást jelent. A Társulásnak sem a
szakágazati besorolása, sem az alaptevékenységet meghatározó kormányzati funkcíószáma
nem válto7..ott a 2020. január J.-napjától hatályos új jogszabályi rendelkezések szerint, mely
tényre figyelemmel e körben módosítási szükségesség nem merül fel.

Kérem a Tisztelt
elfogadására.

Képviselő-testületet

az

előterjesztés

megtárgyalására, a határozati javaslat

Vereb, 2020. február 26.
Tisztelettel:

---···
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Vereb Község Önkonnányut Képviselő-testületének
/2020.(Il[.25)
Hat ározata
a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása
IV. módosítása elfogadásáról
Vereb Község Önlconnányzat Képviselö-testiilcte megtárgyalta a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti
Társu!M Támtlási Megállapodásának IV. s.zámú módosítására vonatlroz6 javaslatot, melyben
foglaltakkal egyetértve ax alábbi döntést hozza:
1.

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megálfapoclás) az elébbiak szerinJ. m6dosítja, mely a IV.
számú módosítás:
l.

A Megállapodás 113. pontjában e tagi öokormány7.atok 2014. január 1-jeí népességedataí
hatályukat ve&Zlilc, ugyanezen pontok kiegészülnek a 2019. január l -jei n~pességadatokkal,
továbbá ezen pontokban a polgánnesterek személyében történő változások átvezetést nyernek
módosítás jelölése nélkül.

2.

A Megállapodás ID/1.3.-1.4., V/14.3„ V/16.4., V/18.2., VIII/4., VTTI/6. és IX/4.5. pontjában az
„ellátási~ szerz.éldés szövege.zés helyébe ,,feladntellátási" szövegezés lép.

3.

A Megállapodás ID/1.3. pontjában az egészségügyi szolgáltató, azaz a Velencei-tavi Kistén;égi
Játóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tekintetében pontosítandó, hogy az a 113.1.-3.7.
és 3.9. pontban nevesltetl Önkormányzatok tár~ részesedésével alapltott szervezet.

4.

A MegállepodAs V/5. pontjában az ülés össr.ehívás indítványozására „legalibb két tag"
nevesltendó a további SZÖVegezés változatlanul hagyásával.

S.

A Megállapodás V/8. pontja kiegészül az alábbi utolsó mondatrésszel:
„továbbá a HUMÁN Család- és Gyennekjólétl Szolgálat intézményve7.etője."

6.
7.

A Megállapodás V/1 6.5. pontja utolsó mondatrésze lciegészill a „· a zárnámadás keretében -„
szövegezéssel, a 16.4. pont pedig az ,.Mötv. 4 1. § (6) bekezrlése" szerinti szövegrésszel.

A Megállapodás VIT/6. pontja gondolatjelben

lévő

szövegrésze kiegészUI az "Mötv. 90. § (2)

bekezdése szerinti időpontban fennálló" szövegezéssel.

8.

A Megállapodás XIV. pon\ja kiegészül az alábbi 8. és 9. pontokkal:
„8. A Társulási Megállapodás IV. számú módosltása a módo&Ít.ást. utolsóként jóváhagyó
Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy a l/3.
pontban megltatározott állandó népességadatok a Társulási Tanács mQködése te.kintetében
már 2020. január 1.-napjától alkalmazást nyerne.le..
9. A Térsulasi Megállapodás JV. számú módosítását:
Velence Város Önkormányzata Képviselötestulete ..•/2020. (111 .....) számú,
Kápolnásnyék Község őnkonnányzata K.épviselötestO\ete ... /2020. (Ill.....) számú,
Pákozd Nagyközség Önkonnál1yzam Képviselótestülete .../2020. (ID.. „.) számú,
Pázmánd Község önkonnányzata K.épviselötestUlete ... /2020. (Ill ..... ) számú,
Sukoró Község önkonnányz.at Képviselötestülete ...12020. (ill .. ...) számú,
Nadap Község Önkonnányzat KépviselötestUJete .../202-0. (111.. ... ) s?ámú,
Vereb Község önkormányzat Képviselótestülete .. ./2020. (ill ..... ) számú,
Gárdony Város önkormányzat KépviselőtestOlete ... .12020. (Ifi ... .) 81.ámó,

Zichyújfalu Község önkormányzat Képviselötestlllete ... .12020. (Ill....) sz.ámú
határozatával fogadta el, s foglalta a módosítással egységes szerlcezetbe."
9.

A Képvise!ötestlllet a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem k!vánja, azok
változatlanul kötelező érvényűek.
11.

l.

A Képviselötestlllet a Társulási Megállapodást a l. pontban foglalt N. sz. módosltással az
előterjesztés

1. számú mellékletében foglaltak szerinti tartalommal egységes szerkezetbe

foglalja.
2.

Képviselötestűlet felhatalmazza s felkéri a polgánnestert a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti
Társulás IV. számú módosítással egységes szerkezetbe fogi.alt Társulási Megállapodásának, s
egyidejűleg a jegyzőt a Megállapodás záradékának aláírására.
A K.épviselötestület továbbá utasítja a jegyzőt, hogy a határozat kivonat megküldésével a
döntésről a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanács elnökét értesítse.

A határozat végrehajtásáért telelös; KW"Cz Mária polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: értelem szerinl

Előterjesztés

1. számú melléklete

l\f.egállapodás
a Központi Orvosi Ügyeleti Társulás léti·ehozásiiról
a IV. számú módosítással egységes szerkezetben,
- melyet a döJt betus szedés jelöl PREMWULUM

t.

A „helyi önkormányzatokról" szóló többször módosltott 1990. évi LXV. törvény 41. § (1)
bekezdés, valamint a többször módosított 103/1995NIII.25/Korm. rendelet az Egészségügy
társadalombiz.tosltási finanszfroz.ásán.ak egyes kérdéseiről 14.§ {2) bekezdésében kapott
felhatalmaús alapján résztvevó önkormányzatok központi orvosi ügyeleti társulás létrehozásában
állapodtak meg.

2.

A Megállapodás 113.1. pontjában meghatározott tagjai ,,Magyarország helyi önkonnányzatairól"
sz.616 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontjában,
valamint az 1997. évi CLIV. tv 152.§ {!) bekezdés e) pontjában meghatározott egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladatot - mely központi Ogyeleti formában mdködik - a
jövőben is egytltt, közösen kívánják teljesíteni, melyre tekintettel az Mötv. 146. § (1)
bekezdésében foglalt felülvizsgálati kötelez.ettségnek eleget téve a közöttük 1996. június 1.-jei
hatállyal létrejött Megállapodást 2013. július J.-jei hatállyal módosftották, mely idöponttól
kezdődően a Társulás jogi személyiségi Társulásként működik tovább, annak rögzítésével, hogy a
Társulás tevékenysége jogfolytonos:
• a Társulás elnevezése, székhelye,
• a Társulás tagi összetétele,
• a Társulás által ellátott feladatvégzés változatlan.

3.

A Társulási Megállapodás módosítása a Társulási Megállapodásban rögzített elveket, értékeket, a
közösen ellátott feladatok megvalósítására vonatkozó hatékony egyfütmílkődést fenntartva, az
Mötv. társulásokra vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés igényével tartalmazza a tagi
önkonnányzatok Képviselötestületei megállapodásail.

s
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.

A Társnlás neve:

Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás

2. A Társulás székhelye:
3.

2481 Velence, Tópart u. 26.

Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, a

teleplU~sek

lakosságszámai:

Állandó lalcosságs2.áma
2019. január l -jei állapot szerint:
3.1. Velence Város Önkormányzata

6446

székhelye: 2481 Velence, Tópart n. 26.
kipvtsell: Gerhard Ákos Emlld
polgármester
3.2. Kápolnásnyék Község ÖnkonnányzalB
székhelye: 2475 Kápolnásnyék., Fő u. 28.
képviseli: Podhorszki István
polgánnester

3 880

3.3. Pákozd Nagyközség Önkormányzata
székhelye: 8095 Pákozd, Hősök tere 9.
képviseli: Kardos Ádám
polgármester

3 375

3.4. Pázmánd Község Önkormányzata
székhelye: 2476 Pázmánd, Fó u. 80.
képviseli: Dr. Yininyiné Dr. Reichenbach Mónika
polgármester

2 200

3.5. Sukoró Község Önkormányzata
székhelye: 8096 Sukoró, Ó voda u. 2/A.
képviseli: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

1 714

3.6. Nadap Község Önkormányzat
székhelye: 8097 Nadap, Haladás u. 56.
k épviseli: Köteles Zol1An Jenő
polgármester

652

3.7. Vereb Község Önkormányzat
székhelye: 2477 Vereb, Fő üt 10.
képviseli: Kurcz Mária
polgánnester

80'1

3.8. Gárdony Város Önkormányzat
székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság utca 20-22.
képviseli: Tóth lstván
polgármester

I 1 662
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3.9. Zichyújfalu Község Önkormányzat
székhelye: 8112 Zichyújfalu, Kastély kert 1.
kép,iseli: Füzesiné Kolonics Ilona
polgármester

954

Az Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a
működési

költségek viselése tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott
lakosságszám az irányadó.
4.

A Társulás keretében ellátott központi ügyelet ellátásával kapcsolatos feladat- és
hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja.

5.

A Társulási Megállapodás határozatlan idötar1amú.

6.

A Társulás működési területe: a társult Önkonnányzatok teljes közigazgatási
területére terjed ki.

7.

A Társulás önálló jogi személy.
7.1. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

7.2. A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik.
7.3. A Tár~ulás szakágazati besorolása: 862100 Általános járóbeteg ellátás.
A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységeit a Vlll./11. pont
nevesíti.
7.4. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban
állapltja meg.
A társult Önkormányzatok a Társulás fenntartásához évenként szükséges
hozzájárulás összegét a VDU7. pontokban rögzítettek szerint és esedékességgel
utalják át.
7.5. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Velencei Polgármesteri
Hivatal - továbbiakban: Polgármesteri Hivatal - útján gondoskodik a Társulás
költségvetésének végrehajtásáról.
7.6. A Társulás olyan vállalkoz.ásban vehet részt, amelyben
meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

8. A Társulás bélyegzője:

felelőssége

nem haladja

Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás felirattal
ellátott körbélyegző, középen Magya:rország címerével.
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9.

A Tlinullis képvtscl.etét:

a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az alelnöke,
együttes akadályoztatás esetén a Társulás korelnöke látja
el.

10. A Társullis kijelölt székhely önkormányzata: Velence Város Önkormányzata
székhelye: 2481 Velence, Tópart u. 26.

11. A Tárwlás az Mötv. 88.§ - 95.§-aiban foglalt szabályok szerint működik.
II.
A TÁRSULÁS CtLJA
1.

A Társulás létrehozásának célja, hogy biz:tosítsa a Társulásban részlvevő önkonnányzatok által
mülcödtetett háziorvosi szolgálatolc feladatellátási területéhez tartoz.6 összlakosság ügyeleti
ellátását, illetve a központi orvosi ügyelet működtetését
Ill.
TÁRSULÁS FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE, A FELADAT ELLÁTÁS J\,tÓDJA

1.

A Társulás feladatköre és tevékenysége:
1.l.

A Társult önkormányzatok közigazgatási területén a háziorvosi és gyermekorvosi
alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti feladatok közös ellátása.

1.2.

az 1997. évi CLN. tv. 152.§ (1) bekezdése e) pontjában - 2015. augusztus !-napjától a
2015. évi CXXIII. tv. 5. § (l) bekezdés e) pontjában - foglalt háziorvosi és gyermekorvosi
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás közpooti Ogyelet fonníijóban tönén6 köz.ős
megvalooítására terjed ki.

1.3.

A Társulás a lcózponti ügyeleti feladatellátást a Vekncei Kbzponti Orvosi Ügyeleti
Társulás s.az 1.13. pontban ncvesllett tagi önkormányzatai, mint megblzók s u U3.l. 3.7.
é~ a 3.9. pontb(JJI nevesített Ö11kmnán:yzat társasági részesedésével alapított Velencei-tavi
Kistérségi Járóbeteg Szalcellétó Közhasznú Nonprofit Kft. - melynek székhelye: 2481
Velence, Balatoni út 65. fiiz. !., továbbiakban: egészségügyi szolgáltató - között 2012.
október 1-i hatállyal határozatlan ldötartnmra létrejött Velencén 2012. július 31.-napján kelt
feladatellátási szerz.ődés Utján látja el.

1.4.

A Társulás 2013. július 1-i hatálytól jogi személyként müködése az. 1.3. pontban foglalt

f eladatellátási szerződést nem érinti.
1.S.

A társult önkonnányzatok megállapodnak abban, hogy a központi orvosi Ugyelcti feladatot
az 1/3. pon tban r~ete2ett fe/adate/látá.Jí szcnödés esetleges megszűnése esetén is a
feladatellátás végzésén: jogosult egészségügyi szolgáltatóval kOtOtt szeri.ödés útján
.kívánják megvalósltani, a Társulási Tanács ezen fcladalill nézve önálló helyi
önkorményzati költségvettsi szerv alapltására nem jogosult.

rv.

A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE ÉS A TAGJAIT MEGILLETŐ
SZAVAZATARÁNYOK
1.

A Társulás legföbb szerve: a Társulási Tanács.

2.

A tih:suJt Önkormányzatok Képvisell.l-testUlelei megállapodnak abban, hogy a Képviselő
testületek a Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori polgármesterét
delegálják.
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A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy az őt
helyettesítő alpolgármester, vagy az adott település képviselő-testületének a polgármester
helyettesítésének rendjéről szóló döntésében meghatározott képviselő-testületi tag.
A helyettesl<ént eljáró alpolgánnester vagy képviselő-testületi tag jogai és kötelességei
azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. Amennyiben a tagi Önkonnányzat
polgármestere a helyettesítés rendjéről szóló képviselőtestületi döntést tartalmazó
határozatot, avagy a Szervezeti és Működési Szabályzatot nem bocsátja rendelkezésre,
úgy a Társulási Tanács Ulésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek közokiratba, vagy teljes biwnyltó erejű magánokiratba foglalt - eseti meghatalmazással
kell rendelkeznie.

3. A Társulási Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg.
4.

A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja
mindazokat a hatásköröket, amelyeket az Mötv„ az Áht„ az Eütv„ az egészségügyi
alapellátásról szóló törvény, s a mindenkor hatályos helyükre lépő jogszabályi
rendelkezések a települési önkormányzat részére az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti
ellátás tekintetében meghatároz.

v.
A TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSHOZTALÁNAK l\'IÓDJA, A MJNÓSÍTETT

DÖNTÉSHOZATAL ESETEI

1. A Társulási Tanács üléseit a Társulás székhelyén tartja.
A Társulási Tanács napirendjétől függően más helyen kihelyezett üléseket is tarthat.

2.

A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település Önkonnányzatának polgármestere
lúvja össze.

3.

A Társulási Tanács az alalculó ülésén mondja ki megalakulását.

3.1. A Társulási Tanács - a Társulás, mint jogi személy törzskönyvi bejegyzése
érdekében a Társulási Megállapodás módosítás teljes körű jóváhagyását követ6en
tartott ülésén - mondta ki a 2013. július 1-i hatályű megalakulását, s választotta meg
a Társulási Tanács elnökét.
3.2. A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Tái·sulási Tanács elnökét, az
alakuló, avagy az azt követő első ülésen elfogadja:
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát,
megválasztja az alelnököt,
4.

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente az Mötv. mindenkor hatályos
rendelkezései szerint meghatározott számban, a Társulási Tanács által meghatározott
idöpontban tartja.

S.

A Tanács ülését össze kell hívni a Társulási Tanács tagjai egynegyedének, azaz legalább
két tagjának, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az illés összehlvásának
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indokát tartalmazó indftványára annak kézhezvételét követő 15 napon belül az ülés
indokának, id6pontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.

6. M. Illést a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettöjük
akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze, s vezeti le.

7. A Társulási Tanács ülésének elökészitésére, az

előterjesztések

követelményeire vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és
tartalmazza.

tartalmi és formai

Működési

Szabályzata

8. A Társulási Tanács ülése nyilvÍIDos .
A Társulási Tanács ülésén állandó meghívottként tanácskozási joggal vehetnek részt a
társult önkonnány1.atok jegyzői, továbbá a HUMÁN Család- és Gyermekjóléli Sznlgúlat
intézményvezetője.

9. A Társulási Tanács:
9.1. zárt ülést tart kitüntetési ügy tárgyalásakor.
9.2. Zárt ülést tart az érintett kérésére választás, felmentés és állásfoglalást igénylö
személyi ügy tárgyalásakor.

9.3. Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá. az általa kiirt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

10. 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.
11. A Társulási Tanács akkor határo:z.atlcépes, ha az ülésen a Társulási Tanács legalább öt
tagja jelen van.

A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísénJi.

12. A Társulási Tanács döntései meghozatalához, a javaslat elfogadásához legalább imnyi tag
„igen" s-zavazata szükséges, amely meghaladja a j elen lévő tagok szavau1tainak több,
mint felét, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.

13. A min6sitett többséggel elfogadandó javaslat elfogadásához:
legalább 5 tag „igen" szava.zatll szükséges,
• mely eléri a Társulásban részt vevö tagok által képviselt települések lakosságszámának
a felét,
melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.

14.

Minősített többség szükséges:

14.1. A 9.3. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez.
14.2. A hatáskörébe utalt, választás, felmentés esetén.
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14.3. A hatáskörébe tartozó feladatellátási nerzödés megl.:ötéséhez, módosftásához,
megszüntetéséhez.
14.4. A közös feladatellátáshoz való csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében.
14.S. A Tag kizárásához.
14.6. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához, továbbá
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további ügyekben.

BL

15. A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat fonnájában nyílt szavazással hozza meg.
15.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart:
a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének, azaz legalább két tagjának
índltványára,
továbbá a Szervezeti és MOködési Szabályzatban meghatározott ügyekben.
Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani.
Nincs helye név szerinti szavazásnak ügyrendi javaslat kérdéseiben.

15.2. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a V/9. pontban meghatározott
ügyekben.
IS.3. A nyilt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a
S7..ervezeti és Működési Szabály:zat rendelkezik.
15.4. A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét.
Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási
Tanács bálmely tagja kérésére a ~zavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.
16. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:

16.1. A Társulás elnöke megválasztása.
J6.2. A Társulás alelnöke megválasztása.
J6.3. A Társulási Megállapodás módositásának kezdeményezése.
16.4. A2 éves költségvetés, valanúnt a zárszámadás megvitatása, elfogadása,
módosítása, ennek keretében a tagdíj s az feladatellátási szerződéshez kapcsolódó
működési hozzájárulás évenkénti összegének megállapitása, a Társulás tagjával
szembe1ú inkasszó benyújtásáról döntés.

16.S. A Társulás elnöke beszámolójának megtárgyalása, továbbá - a zán1zámadás
keretében • a Társulás tevékenységéről szóló éves beszámoló megtárgyalása és
elfogadása.
16.6. A közös

fejlesztésekről,

beruházásokról való döntés.

16.7. A Társulás vagyonáról való rendelkezés.

16.8. A Társulás Szervezeti és
elfogadása, módosítása.

Működési

16.9. Pályázatok benyújtásáról való döntés.

Szabályzatának, éves munkatervének
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16.LO. Hi1elfelvételröl, szabad pénzeszköz.ök felhasználásáról dőntés.
16.11. A Társulásból kilépő taggal való pé.nzUgyi elszámolás rendezése.
16.12. A Társuláshoz az önkormányzati közös feladatellátásho2 történő csatlakozás
elfogadása..
16.13. A tag kizárásáról döntés.
16.14. A kózós feladatellátást szolgáló feladatellátási szerződés, egyéb az Mötv. 41. § (6)
bekezdése szerinti polgári jogi szerződés megkötése jóváhagyása.
üléséről jegyzőkönyvet kell készítelÚ, melyet a Társulási Tanács
elnöke, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Velencei Polgánnestcri Hivatalt vezető
jegy7.6 ír alá, annak elkészi1éséröl - s a felterjesztéséről - a Polgármesteri Hivatalt vezető
jegyző gondoskodik.

17. A Társulási Tanács

17.1. A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozóan az Mótv. 52. § (1) bekezdésében foglaltak
az irányadóak.
17.2. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készlteni.
17.3. A Társulási Tanács \l\éséról késZÜltjegyzökl.\nyv(ek)et az ülést követő 15 napon
belül meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.

18. A Társulás átruházott önkormányzati döntési jogköre:
Az önkormányzatok képviselő-testületei a Társulást az Mötv. 4) . § (4) bekez.<lése alapján
átrubáwtt. hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására
jogosítják fel:

18.1. A központi orvosi és gyermekorvosi alapellátáshoz ka-pcsolódó ügyeleti
feladatellátási feladatra feladatellátási szerződés megkötése, módosítása, annak
megszüntetése.

18.2. A hatályos fe/udutel/átási

szerződés megszűnése

esetén az új egészségügyi

s7.0lgáltató kiválasztása, a „közbeszerzésekről" szóló mindenkor hatályos törvényi
rendelkezésben meghatározott értékhatár esetén a közbeszerzési eljárás
lefolytatása, döntés a legkedvezőbb ajánlatot 1evő személyéről.

19. A Társulási Tanács
Működési

működésének további részletes szabályait a Társulás Szervez.eti és

S:zabály7ata tartalmazza.

VI.
A TÁRSULÁSI TANÁCS TJSZTSÉGVISELÓJ
A TÁRSULÁS MUNkASZERVEZETE

J. Társnlil.s Elnök.e:

J .1. A Társulás elnökét a Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sorából, az
önkormányzati választási ciklus idejére választja meg.
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1.2. Az elnök személyére a Tanács bánnely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének
megválasztásához minős!tett többség szűkséges.

1.3. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást, valamint ellátja a Társulás
működésével kapcsolatos kiadmányozási, körelezettségvállalásí és utalványozásí
feladatokat. Távolléte, Vag'/ akadályoztatAsa esetén a Társulás képvfaeletét az
alelnök, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök látja el.

1.4. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.

2.

Társulás alelnöke:
2.l. A Társulási Tanács az önkonnányzati választási ciklus

időtartamára

a saját tagjai

sorából, alelnököt választ.
2.2. Az alelnök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatoL A Társulási Tanács
alelnökének megválasztásához minősített többség szükséges.

3. Társulás Munkaszervezete:
3.1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését, döntései végrehajtásának szervezését
a Velencei Polgármesteri Hivatal látja el.

3.2. A Polgármesteri Hivatal, mint mwikaszervezet feladata különösen:
3.2.l. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése.
3.2.2. A Társulás döntéseinek végrehajtása.

3.2.3. Adatot, infonnációt szolgáltat a Táí$Ulásban részt vevő Önkormányzatok
réS2ére a Társulási Tanács működéséről, feladatellátásról.
3.2.4. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a
gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.

költségvetési

3.2.5. A költségvetési gazdálkodás körében különösen:

3.2.S.l. A Társulás költségvetése tervezésének, zárszámadás teIVezetének
előkészítése,

pénzügyi-számviteli, gazdálkodási feladatainak
ellátása. Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések
elkészítése.

3.2.5.2. A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási
teladatok végzése a Közreműködő Szervezet, a Magyar
Államkincstár, a kedvezményezett önkormányzatok, valamint
egyéb szeIVek felé.

3.2.S.3. A

Társulás fenntartásával kapcsolatos éves elszámolások
(különösképpen: az önkormányzati hozzájár11lások) elkészítése és
dokumentált egyeztetése a társult önkormányzatokkal a beszámoló
(zárszámadás) elfogadását megelőzően.
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3.2.SA. A Társulásí Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok
végrehajtása, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkés.zltése.

3.3. Az Velencei Polgármesteri Hivatal által a Társulás működésével kapcsolatos
feladatokat ellátó köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
A jegyzi> munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselőt, aki a Társulási
Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintet.ében kapcoolattartá8l'.a
jogosult és köteles, melyről - s a változásairól - a Tanács tagjait tájékoztatja.

3.4. A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulási TanAC$ avagy a
Polgármesteri Hivatal jogosult a működésének biztosításához s a munlwz.crvezeti
feladatok ellátásához kapcsolódóan - külön megblzási szerz.ődés útján - jogi ~
gazdálkodási 57.akértö igénybevételére, melynek fedezetét a tagdíj biztosltja.
3.S. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó további szabályokat
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.

VlL
A TÁRSULÁS VAGYONA
1.

A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet., melyet a Társulás éves költségvetéséről szóló
határozata mellékletében kell rögzlteni.

2.

A Társulás ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik.

3.

A Társulás ingóvagyonnal rendelkezik., a központi orvosi ügyelet ellátálih01: szükstges külön
leltár szerinti eszköWk és felszerelések, melyeket az I/3. pontban neveslldl egészségügyi
szolgáltató használatába adott.

4.

A Társulás vagyona: törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyonát
gyarapítja és a vagyon további ré6zét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a
Társulás tevékenysége révén keletke-utt vagyon.

5.

A Társulás működése S-Orán a költségvetése terhére vásárolt, vagy egyéb jogcímen
szerzett vagyon (tárgyi eszköz, egyéb ingóság, stb.) a Társulás tulajdonába kerül.

5.1. A Társulás általi közös feladatellátás megszűnése esetén ezen vagyontárgyak
megosztása a Társulás müködési területéhez tartozó társult Önkormányzatok általi
vásárláskor viselt költségek arányáhm történik, amennyiben a Társulás által
benyújtott pályázat útján a működési területhez tartozó önkonnényzatok
bizrositották a „saját" erőL
5.2. Amennyiben az központi orvosi ügyelet elhelyezését biztosító - a Velencei-tavi
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznű Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság kizárólagos tulajdonát képezö ingatlanban kialakított „ügyeleti rendeló"
helyiségcsoportba pályázirtok benyújtása útján tfüténi.k az ingóbeszerzés, úgy az ily
módon beszerzett ingóságok tulajdonjoga a „saját erőt" biztosító Társulást, avagy
Önkormányzatot illeti meg.
6.

A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szapomlata a Társullis tagjait

az 5.1. és 5.2. pont szerinti vagyoni hozzájárulásuk - amennyiben az nem állapítható
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meg, úgy az Mötv. 90. § (2) bekezdése szel'intí
lakosságszáma - arányában illeti meg.

időpontban

fennálló települések

7.

A Társulás megsz(lnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem
történhet olyan módon, hogy az önkonnányzati közfeladat, a közszolgáltatás ellátását
vesz.élyeztesse. A létrejött vagyon elsődleges rendeltetése a közfeladat ellátása.

8.

A közös tulajdon megszüntetése és az ebböl származó vagyoni igények kielégítése során
a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (késöbbí, Jtalasztott
fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a vagyon a
közfeladat ellátását biztosítja.

9. A közös tulajdonnal történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a
feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos
működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése
feltételeiben állapodnak meg.
10. A Társulásból a tag általi kiválás esetén a taggal a fentiekkel azonos eljárási rend szerint
el kell számolni azon megkötésekkel, hogy a Társulás tagja a vagyon kiadására c.sak az
esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, ebben az
esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti
meg, amennyíben a tartozását a Társulás felé maradéktalanul rendezte. A vagyon kiadását
legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani.
11. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszonya idÖ1artama alatt a
vagyoni hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert, illetőleg társulási vagyonból
keletkezett Társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a tagsági jogviszony
megszűnése időpontjától érvényesithetö.
1:2. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanác.s gyakorolja.

vm.
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS
SZABÁLYOK
1. A Társulás az „államháztartásrór szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a
„számvitelről" szóló 2000. évi C. törvény, s azok végrehajtási jogszabályai szerint
gazdálkodik, pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

2.

A Társulás költségvetése külön tételként foglalja magába a munkaszervezeti feladatok
ellátására vonatkozó költségvetési össz.eget, melynek fedezetét a tagdlj biztosítja.

3.

A Társulás mü:ködésének fedezeteként - állami költségvetési fonás igénybevételének
hiányában - az önkonnányzati működési hozzájárulás: a tagdíj szolgál.

4.

A központi orvosi Qgyelet közös finanszírozásának fedezeteként elsődlegesen a mindenkori
hatályos és állami költségvetési törvényben megha!ározott háziorvosi és házi gyem1ekorvosi

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladatellátási feladat megvalósltásához nyújtott
egészségbiztosJtási hozzájárulás s a tagi Önkormányzatok részéről közvetlenUI az egészségUgyi
szolgáltató részére biztosított önkonnányz.ati működési támogatás szolgál a IB.11.3. pontban
11evesilettfeladatellátási szerződésben foglaltak szerint.
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Az cgés?ségbiztosltási finanszírozás közvetlen igénybevételére a TársulAs és a tagi
Önkormányzatok rendelkezésc:i szerint az egés73égügyi szolgáltató jogosult.

S.

A társult önkonnányz.atonkénti működési hozzájárulás vetítési alapja költségvetés és a
zárszámadás során - az OEP finanszírozás esetében irányadó - a birgyévet megelőző év
október l-jei állapot szerinti teljes lakosságszám.

6.

Az éves költségvetés meghatározását megelőzően tárgyévet megelőző év december 31napjáig kerül sor a tagdij s az önkormányzati működésí hozzájárulás meghatározására oly
módon, hogy az egészségügyi szolgáltató részére biztosítandó működési hozzájárulást
évente november 30.-nepjáig a Társo\ásj Tanács felülvizsgálja, s javaslatot tehet a
feladtitellátási szerződés, a tagi Önkormányzatok általi működési támogatás összegének
módosltására.
A társult önkormányzatok Képviselötestületei a tárgyévet megelőző év december 31napjéig a meghatározott összegek következő évi költségvetés keretében történő
bizt.osftására alakszerü határozat meghout.alával kötelezettséget vállalnak.

7. Az önkonnányzatok az őket terhelő tagdíj összegét havi bontásban, havonta előre a
Társulás pénzintézeti számlájára átutalással a hónap 15. napjára szóló esedékességgel
teljesítik. A költségvetésí határozat elfogadását megelőző időszakban az előző évi társult
önkormányzatonkénti költségvetési hozzájárulás egy tizenkettedét kell utalni minden
hónap 15. napjáig.
A társult Önkormányzatok az egészségügyi szolgáltató részére a működési támogatást a
tárgy hónapot megelöz.ö hóllllp 20.-napjá:íg közvetlen átutalással teljesítik közvetlenül az
általa megküldött számla alapján.
8.

A Társulási Tanács a központi orvosi ügyelet működteteséhez kapcsolódóan
meghatározott célhoz kötötten minősített többséggel dönthet többletköltség
hozzájárulásról, meghatározva annak esedékességi idöpontjál

9.

A költségvetési évre vonatkozó önkormányzati működési költség-hozzájárulás
elszámolása az adott évre vonatkozó költségvetési beszámoló (zárszámadás) keretében
történik.

10. Inkasszó:

10.1. A Társulás tagjai megállapodnak: abban, hogy e pénzügyi hozzá.járulást (tagdíjat,)
legalább 3 hónapja nem teljesftö, avagy részben teljesítő önkormányzattal szemben
- amely a Támtlási Tanács elnöke a székhely Önkormányzat érintettsége esetén a
Társulás alelnöke lrásbelí felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési
pótha1árid6re sem tesz eleget kötelezettségének - azonnali besudési megblzás
(iru=szó) nyűjtható be, mcl.y eljátás valamennyi költsége az adós önkormányzatot
terheli.

10.2. A társult Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó
levélben bejelentik a szárulavczetö pénzintézetüknek az Velencei Központi Orvosi
Ügyeleti Társulás megneveiését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali
beszedési megbízás benyűjtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági
jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza.
10.3. A társult Önkormányzat új számla nyitása esetén, a nyitástól számioott 15 napon
belül szintén köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezető
pénzintézetének a Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelz.öszámát, mint azonnali
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beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tag a társulási tagsági
jogviszonya fennállásáig a felhatalmazást szintén nem vonhatja vissza.
11. A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei az alábbiak, melynek Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága által vezetett tönskönyvi nyilvántartási
bejelentésérol - s annak esetleges konnányzati funkció változása miatti módosításáról - a
Társulási Tanács jogosult, egyben köteles gondoskodni:

Kormányzati
funkció száma
072112

Kormányzati fu.nkció megnevezése
Háziorvosi Üt!Veleti ellátás

IX.
TÁRSULÁS KÖZÖS FELADATELLÁTÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS
Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi közös
feladatellátásokhoz az abban részt venni kívánó nem tagi Önkormányzat jelen
Megállapodás Vili. Fejezetében foglalt azonos szabályok és feltételek mellett
csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát 2 hónappal korábban kell meghozni s a
Társult Képvíselö-testületek részére megküldeni.

1. A

2. Az Önkonnányzatok Képviselö-testUletei általi csatlakozás a hónap első napjára szóló
hatállyal történhet.

3.

Az Önkormányzat(ok) csatlakozása a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli,
azonban a feladat ellátására a Társulási Tanáccsal a 4. pont szerinti tartalommal külön
megállapodást kell kötni.

4.

Az orvosi ügyeleti feladat átadására-átvételére vonatkozó megállapodásnak az alábbiakat
kell tartahnaznia:

4.1. A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodást.
4.2. Az egészségügyi szolgáltató felé a tagi Önkormányzatok által évente biztosított
működési

támogatás megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást.

4.3. A Megállapodás határozatlan, aYagy határozott időtartamát.
4.4. A Megállapodás fehnondására vonatkozó szabályokaL
4.5. Az egészségügyi szolgáltatóval a lll.11. 3. pontban nevesített feladatellátási
szerződéssel azonos tartalmú feladatellátási szerződés megkötésére vonatkozó
kötelezettségvállalást.
4.6. Inkasszó alkalmazásához felhatahnaz6 levél megadására vonatkozó megállapodást.
S.

Amennyiben a nem tagi Önkormányzat a Társuláshoz tagként kíván csatlakozni, úgy a
csatlakozásra a X. Fejezetben foglaltak az irányadók.

x.
A T ÁRSULÁSBOZ CSA1LAKOZÁS

17

1.

A Társuláshoz történő csatlakozás a Társulási Megállapodásnak a csatlakozó
Önkormányzat Képviselő-testületével történő módosítása alapján lehetséges.

2.

A Ti\rsult Képviselö-testületek a csatlakozást kizárólag azon helyi önkormányzatok
képviselö-testületci részére te.mk lehetővé, melyek:

2.1. elfogadják a Társulás céljait,
2.2. hatékonyan közremüködnek a közös feladat kö11ségk.únélö megvalósításában,
2.3. tovúbbá a Társulási Megállapodásban foglaltakat magukra nézve
ismerik el.

kötelezőnek.

3. A csatlakomi kívánó önkonnányzat képviselötcstületének az 1.1. pontban foglaltakra
történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz kell megkOldenie
azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni a hónap 1.-napjával kezdődő hatállyal lehet, s erre
vonatkozó döntést 6 hónappal korábban kell meghozni .
4.

A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata alapján a
társult Képviselö-teslületek min6sitett többséggel döntenek a Társulási Megállapodás
egyidejű módosításával.

XJ.
A T ÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

1.

A

Társulás

múködésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai,
gazd6Jkodásának ellenörzésére az Mötv, az Áht. és vé~hajtási jogszabályaiban
meghatározott rendelkezések az irányadóak.

2.

A Társult Képviselötcstnletek kölcsönösen rögzítik, hogy évente a Társulás költségvetési
beszámolóját tárgyaló Ulést megelözően a 3.1. - 3.9. pontban felsorolt tagi
Önkorrnány7.11tok közül az elsö három, a következő években folyamatosan sorban haladva
a következő hmm Önkormányzat Képviselötestülete által delegált 1-1-1 fö
képviselötestületi tagból álló 3 tagú Ellenőrzési Bizottságot hoznak létre, mely - a
Polgármesteri Hivat.al szakembereinek és kOJsö szakértök szOkségszerü bevonásával pénzügyi ellenörzést folytat, amelynek eredményéröl a bizottság tagjai a
Képviselötestületeiknek és a Társulási Tanácsnak beszámolnak..

3.

A Társult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalom.mai a Képvisel<>testöletciknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak
megvalósításáró1.

xo.
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

1. A Társulási Megállapodást a táiliult Önkormán}'7.atok Képviselö-testiiletei köZÖs
megegyeússel az általuk meghatározott időponttal módosíthatják.
2. A Társulásból történő kiválás esetén a Társulási Megállapodás módosításában - mely a
tagok körét érinti - a kiváló tag már nem vesz részt.

XDI.
A TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS ÉS KIVÁLÁS
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1.

A Társulásból bármelyik résztvev6, a képviselő-testület vonatko:zó határozata
megküldésével a hónap utolsó napjával kiválhat.
A kiválásra vonatko:zó határozatot 6 hónappal a kiválást megelöz6en kell meghozni, s azt
lrásban a Társulási Tanáccsal közölni.

2.

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szÜlllethető meg a tagsági jogviszony
kiválással mindaddig az 1. pontban rögzített jogcímen, amíg a tag a Társulással szemben
fennálló lejárt tartozását nem rendezi, továbbá ha a Társulás a kiválni kívánó tagi
Önkormányzat általi feladat átadására tekintettel, mint kedvezményezett támogatásban
részesült, s még a kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam nem járt le.

3.

A Társulús tagjának jogviszonya megszűnik:
3.1. ha az önkormányzat megszűnik, összeolvad vagy egyesnl,
3.2. ha a Társulás Képvi.sel6-testületei a Társulás megszűnését közös megegyezéssel
lámondják.

4.

Kizárással:
4.1. A Társulási Tanács minösltett úlbbséggel hozott határozatával kizárhatja a Társulás
azon tagját, amely a Társulási Megállapodásban fuglalt alábbi kötelezettségeinek
ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget, s az inkasszó nem vezetett
eredményre:

4.1.1.

a tag a Társulás céljainak megvalósításához szükséges tagdíjfizetési
kötelezettségét több mint egy hónapig elmulasztja,

4.1.2.

a tag az egészségügyi szolgáltató részére a működési támogatást nem/
avagy késedehnesen fizeti meg, mely által a társult Önkormányzatokra
nagyobb anyagi teher hárul,

4.1.3.

Társulási Tanács határozatában meghatározott cél
vagy a
megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a
Társulás tagja a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget.

4.2. A 4.1. pont sz.erinti jogcímeken történő tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó
Társulási Tanács döntést, egy írásbeli fels:zólltásban foglalt eredménytelen határidő
(8 nap) leteltét követöen lehet meghozni. A tagsági jogviszony megszűnése nem
jelenti a kötelezettségek elévülését. A Társulási Tanácsnak kötelessége minden
jogszerű eszközt felhasználni annak érdekében, hogy a tartozást behajtsa.
4.:3. A tagsági jogviszony a Társulási Tanács határozatában meghatározott legalább 30
napos időtartamot figyelembe vevő, a hónap urolsó napjára szóló időpontban szűnik
meg.
S.

A közös feladatellátáshoz csatlakozást tartahuazó Megállapodás felmondása:
A Társulási Tanács az 5. pont szerinti szabályok mellett felmondhatja azon érintett
Önkormányzattal kötött Megállapodást, mely önkormányzati fizetési kötelezettségét a
vnr. Fejezetben foglaltak szerint nem teljesíti, és az inkasszó nem vezetett eredményre.
A felmondás a felszólításban foglalt teljesítési
napjára szólhat.

határidőhöz

legközelebbi hónap utolsó
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6.

Amennyiben a költségviselésre kötelezett Önkormányzat fizetési kötelezettségét nem
teljesíti, úgy a meg nem fizetett összeg után a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére
s a Társulásnak okozott többletköltségek, károk megfizetésére is köteles.

XIV.
A TÁRSULÁS MEGSZÚNÉSE

J.

A Társulás megszűnik, ha:

l .J. annak közös megegyezéssel

történő megszűnését

valamennyi tag képviselő-testületi

határozattal kimondja;
1.1. törvényben szabályoz.olt megszűnési feltétel megvalósul;
1.3. a törvény erejénél fogva;

1.4. biróságjogerös dönt.ése alapján.

1. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után megmaradó vagyont a
tagok a Társulás fennállása alatt teljesített tagi hozzájárulásai arányában a végleges
támogatások arányos részének betudásával kell felosztani a VU. Fejezetben rögzítettek
teljes körü figyelembevételével.
megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás köZős
vagyonfclos2tá.ii szerződésben osztják fel.

3. A Társulás
4.

vagyonát

A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a tÍlrllult önkonnánp..atok képviselö-testületeí
minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felcl.nek azzal, hogy
azok fedezeteként elsődlegesen 11 visszakapott vagyon szolgál.

xv.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.

A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Társulási Megállapodásból eredő
vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.
Amennyiben egymás közötti közvetlen egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy
megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben az érintett Képviselő-testület kérheti az
Országos Önkormányzati Szövetség Mtal felkért tagokból álló egyeztetö bizottság
állásfoglalását, s a kereseti kérelmet az állásfoglalás rendelkezésre állását követően
nyújtja be, melynek elbirálása a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
hatáskörébe tartozi'k.

2. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései az irányadók.
3. A Tái:sulási Megállapodás 1. számú módosítása 2013. július 1.-napjá.n lép hatályba azzal,
hogy a Társulás, mint jogi szem6ly létrejöttéhez a törzskönyvi nyilvántartásba való
b~egyzése szükséges.
4.

A Társulási Megállapodás I. számú módosítását:
. Velence Város Önkonná.nyzata Képvisell'>testnlete 13012013. (V.27.) számú,
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Kápolnásnyék Község önkormányzata Képvíselőtestülete 58/2013. (Y.27.) számú,
Pákozd Község Önkonnányzata KépvíselötestUlete 76/2013. (V.27.) számú,
Pázmánd Község Önkormányz.ata Képviselötestülete 99/2013. (Y.27.) számú,
Sukoró Község Önkormányzata Képviselőtestülete 29/2013. (Y.22.) számú,
Nadap Község önkonnányzata Képvíselötestülete 26/2013. (V.28.) számú,
Vereb Község Önkonnányzata Képvíselőtestületc 33/2013. (V.31.) számú
határozatával fogadta el, s foglalta a módos!tással egységes szerkezetbe.

5. A Társulási Megállapodás H. számú módositása a módosltást utolsóként jóváhagyó
képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba.
6. A Társulási Megállapodás II. számú módosítását:
Velence Város Önkormányzata Képviselőtestülete 42/2015. (Il.27.) számú,
Kápolnásnyék Község Önkonnányzata Képviselötestnlete 19/2015. (IH. 9.) számú,
Pákozd Nagyközség Onkonnányzata Képvíselőtestiilete 4412015. (ll.23.) számú,
Pázmánd Község Önkormányzata Képviselötestülete 56/2015. (lV.27.) számú,
Sukoró Község Önkormányzata Képvíselötestülete 21/2015. (IlI.19.) számú,
Nadap Község Önkormányzata Képviselötestülete 9/2015. (IU.13.) számú,
Vereb Község Önko1mányzata Képviselötestnlete 5/2015. (Ill.13.) számú
hatirozatával fogadta el, s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.
7. A Társulási Megállapodás Ill. számú módosítását:

7.1. melynek lX/l. pontja módositása a módos!tást utolsóként jóváhagyó K.épvíselötestület határozatának meghozatala napján lép hatályba,
7.2. a U3.8. - 3.9. pontja, V/11., V/13. pontjának módosítása 2017. január 1-napján lép

hatályba:

·

• Velence Város Önkormányzata Képviselőtestülete 17412016. (YJ.23.) számú,
• Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselötestülete 100/2016. (Yl.23.)
számú,

• Pákozd Nagyközség önkormányzata Képviselötesrt\lete 101/2016. (Vl.27.)
számú,
Pázmánd Község Önk.onnányzata Képviselötestlllete 136/2016. (Yl.23.} számú,
Sukoró Község Önkormányzata Képviselötestülete 5212016. (VJ.29.) számú,
Nadap Község Önkormányzata Képviselőtestülete 51/2016. (VJ.23.) számú,
Vereb Község Önkom1ányzata Képviselötestülete 4912016. (VI.23.) számú
a 7.2. pont szerinti módosításokat:
Gárdony Város önkormányzat Képviselőtestülete 255/2016. (VI.29) számú,
Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselótestülete 2412016 (VI.28.) számú
határozatával fogadta el.
S.

A Társukísi li-fegállapodás TV. számú módosítása a mádosítást utolsóként jóváhagyó
Képviselő-testület határozatának meghozatala napjá11 lép hatályba azzal, hogy a 113.
pontba11 meghatározott állandó népességadatok a Társulási Tcmács működése
telr.intetébe11 már 2020. január J.-11apjától alkalmazást nyernek.

9.

A Társulási Megállapodás IV. számú módosítását:
Velence Város Ö11lronná11yza1a KépviseMtestúlete . ..12020. (Ill.....) számú,
Kápolnásnyék Község Önlrormányzata Képviselőtestülete . ..12020. (Ill.... ) számú,
Pálrozd Nagyközség önkormál1)Jzata KépvisellJtestülete .. ./2020. (111.... ) számú,
Pázmánd Község Önlronnányzata Képviselőtestülete ...12020. (Ill.... ) számú.
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Sukoró Köz.tég ónkormányzal Képvisel11testülete .. .12020. (111 .... .) szúmú,
Nadap ](ijzség önkormányzat Képviselótestülete ...11020. (m .....) számú,
Vereb Község Önkormányzat J(épviselótestülete . ..12020. {Ill.....) számú,
Gárdony Város Önkonnúnyzat Képviselótestülete ... .12020. (III.. . .) szómú,
ZichJ1'4ifalu Község Önkormányzai Képviselőtestülete . „ .12020. (Ili ... .) számú
határozatávalfogadta el, s foglalta a módos{tássa/ egységes szerkezetbe.
Az 1-IV. számú módositással egységes szerkezetbe foglalt Tánulási Megó.l.lapodást,
annak elolvasása, tartalmának megértése után 11 képviselő-testületek nevllben el.járó
polgármesterek, mint az. önkormáuyzati ak11rattal teljességgel megegyezőt sajl\t kezűleg
aláírták.

Kelt Velence, 2020. március „

„

Velence Város Önkorm6nyzab
képvlseletében:

.Kápolnil511yék Község Öu.k.ormlinyzata
képviseletében:

/: Gerhard Ákos Emöd :/

/: Podh.orszki Istváu :/

polgármester

polgánnester

Nadap Község Önkorm6nyzat
képviseletében:

Pákozd NagykiUség Öukormúiyzata
képviseletében:

/: Köteles Zoltáu JenlS :/
polgármester

/:Kardos Ádám:/
polgánne:>ter

Pázmánd Község Ö.okormáuyzat11

Sukoró Község Önkormányzata
képviseletében:

képviseletében:

/: Dr. Virányiné Dr. Reichenbech Mónika :/
polgármester

/:Mész,ros11é Hegyi Gyöngyi Év11:/
po lgánnester

Vereb Község Önkormányut
képviseletében:

Gárdony Váro.s Önkormányzat
képvlseletében:

/: Kurcz Mária :/
polgánnester

/: Tóth István :/
polgármester

Zichyújfalu Község Önkormá11yzat

képviseletében:
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/: Füzesiné Kolonics Uona :/
polgármester

Záradék:
A Társulási Megállapodás XV/10. pontjában felsorolt képviselötestületi határozatok a
Társulási Megállapodás módosítása elfogadását tartalmazzák, melynek Mötv. 88. § (1)
bekez.dése alapján történő aláírására a polgármesterek felhatalmazással rendelkeznek.
VeJence, 2020. március „

„

/: Szombatbyné Dr. Kézi Aranka :/
Velencei Polgármesteri HivataJ

/: Szabóné Ánosi Ildikó :/
Kápolnásnyéki Közös Ön.kormányzati Hivatal

jegyzője

jegyzője

/:Dr. Kömfives Hajnalka:/
Páko:tdi Polgármesteri Hivatal
jegyroje

/: Dr. Berzsenyi Orsolya :/
Sukor6i Közös Önkormányzati Hivatal

/: Járfás Andrea :/
Pázmándi Polgármesteri Hivatal
jegyzője

jegyzője

/: Jankovics Zoltánné :/
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
jegyzője

