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Szigliget Község Polgármestere 

8264 Szigliget, Kossuth u. 54. 

 

 

E L Ő T E R J E SZ T É S 

 

Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása 

megszüntetése 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulás”-t (továbbiakban: 

Társulás) a társult önkormányzatok az önkormányzatok által működtetett háziorvosi szolgálatok 

ellátási területéhez tartozó összlakosság orvosi ügyeleti feladatainak ellátására hozták létre. Az 

önkormányzatok már korábban kifejezték szándékukat, hogy hosszútávon a központi háziorvosi 

ügyelet feladatait a szolgáltatás színvonalának emelése, a feladat összehangolása, eredményességének 

javítása érdekében a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása feladatai között kívánják 

ellátni. Erre vonatkozóan Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodását 

2007. évben módosították az önkormányzatok. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 

a központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás teljesítésére 2009. január 1. napjától Tapolca Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületével valamint Tapolca Város önkormányzatának Szociális és 

Egészségügyi Alapellátási Intézetével megállapodást kötött. A Társulás további működtetése nem 

indokolt, ezért javasolom a társult önkormányzatoknak, hogy a Társulás-t - a társulási megállapodás 

9.1 a) pontja alapján - az alapító önkormányzatok közös megegyezéssel szüntessék meg. (A 

megállapodás tervezet az előterjesztés 1. sz. melléklete) 

 

A  Társulás megszüntetésével egyidejűleg az alapító önkormányzatoknak gondoskodni kell a 

költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból való törléséről is. A költségvetési szervek 

megszüntetésének módjáról a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 

CV. törvény 12-13. §-a valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 11. § rendelkezik. 

A megszüntetésről határozatban kell rendelkezni, melyet legalább negyvenöt nappal a megszüntetés 

kérelmezett napja előtt közzé kell tenni. 

A megszüntetésről rendelkező határozatban rendelkezni kell a megszűnő költségvetési szerv 

valamennyi közfeladatának jövőbeni ellátásáról, valamint valamennyi jogáról és kötelezettségéről, 

ideértve a szerv vagyoni jogait és előirányzatait is. A határozatban meg kell jelölni továbbá azt a 

naptári napot ameddig a költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat.  

A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv jogutódja az 

alapító szerv. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy 

pénzben kifejezett tartozásáról rendelkezni kell, és ennek megtörténtére külön utalni kell a 

megszüntető okiratban. 

A megszűnő költségvetési szerv megszüntetéséről rendelkező határozatban megjelölt jogutódja - a 

megszűnés napjára vonatkozóan - a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, valamint külön 

jogszabályok szerinti egyéb dokumentumok elkészítésére kötelezett. 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a költségvetési szervet a megszüntető okirat tervezet szerinti 

tartalommal szüntesse meg. (2. sz. melléklet) 

 

Fentiek figyelembevételével kérem, hogy a határozati javaslatot véleményezni és elfogadni 

szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat 

 

1. …………. Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzatok 

Központi Orvosi Ügyeleti Társulása társulási megállapodásának 9.1 a) pontja alapján - 2009. 

december 31. napi hatállyal - dönt a társulás megszűntetéséről, a társulás közös megegyezéssel történő 

megszűntetéséről szóló megállapodást jóváhagyja.   

A Képviselő-testület a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását a Tapolca és Környéke Kistérség 

Többcélú Társulása társulási megállapodása alapján 2009. január 1-től a Tapolca és Környéke 

Kistérség Többcélú Társulás keretében látja el Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-

testületével valamint Tapolca Város önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Alapellátási 

Intézetével kötött megállapodás szerint. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulás közös megegyezéssel történő 

megszűntetéséről szóló megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal 

 

2. A Képviselő-testület figyelembe véve a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi 

Ügyeleti Társulása társulási megállapodásának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 

megállapodást a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. 

§ (1) bekezdés d) pontja alapján 2009. december 31. napjával jogutód nélkül megszünteti a Tapolca 

Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása költségvetési szervet, egyidejűleg 

felhatalmazza a polgármestert a megszűntető okirat aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal 

 

3. A Képviselő-testület hozzájárul 2009. szeptember 1. és 2009. december 31. napja közötti 

időtartamra a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása megszűnő 

költségvetési szerv általános kötelezettségvállalásához.  

 

4. A vagyon átadására 2009. december 31-ig kerül sor. A költségvetési szerv OTP Banknál kezelt 

költségvetési elszámolási számláján lévő összeg a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 

költségvetési elszámolási számlájára kerül átutalásra. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Szigliget község polgármesterét az alábbi intézkedések 

megtételére: 

a) az intézmény megszűntető okiratának benyújtására a Magyar Államkincstárhoz a törzskönyvi 

nyilvántartásból való törlés céljából, 

b) az intézmény folyószámláját vezető pénzintézet értesítése a bankszámla megszűntetéséről,  

c) az APEH értesítése a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása 

megszűnéséről  

d) a megszűnés napján fennálló követelésekről, kötelezettségekről  készíttessen teljeskörű kimutatást. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

Határidő: a) pontra:2009. október 30. 

    b) - d) pontra: 2009. december 31. 

 

Szigliget, 2009. július 23. 

 

Balassa Balázs 

  polgármester 


