
SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE KÖZPONTI ÜGYELETI TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE 

1 
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Vén Attila polgármester részére 
Medina Község Önkormányzat  
 
 
Medina 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr/Asszony! 
 
 
   A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsa a 2015. január 23. 
napi ülésén a Társulás 2015. február 15. napjával történő megszüntetéséről döntött. (A 
Társulási Tanács határozata jelen levél mellékletét képezi.) 
 
   A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 88. 
§-a, ill. 91. §-a a társulás megszüntetéséről, megszűnéséről az alábbiak szerint rendelkezik: 
 

„88. § (1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással 
hozzák létre. A megállapodást a polgármester írja alá. 

 (2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a 
társulás megszüntetéséhez. 
 

 91. § A társulás megszűnik:  
 a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 

megszűnési feltétel megvalósult; 
 b) ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák; 
 c) a törvény erejénél fogva; 

 d) a bíróság jogerős döntése alapján.” 
 
   Az Mötv. fenti rendelkezéseinek egybevetése alapján, ha a társuláshoz tartozó 
valamennyi önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel döntést hoz arról, 
hogy meg kívánja szüntetni a társulást, akkor a tagok határozzák meg a megszűnés időpontját. 
Ennek megfelelően a Társulás tagjai a 2015. február 15-i időpontot jelölték meg a Társulás 
megszüntetésének napjául. 
 
   Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (3) bekezdése szerint a társulás 
mint nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy az alapító szerv által vagy törvényben 
meghatározott napon jön létre és szűnik meg. A kincstár jogutód nélküli megszűnés esetén a 
megszüntető szerv bejelentésétől vagy a megszűnést meghatározó törvényi rendelkezés 
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hatálybalépésétől törli a nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személyt a törzskönyvi 
nyilvántartásból. 

 
   E rendelkezés és az Mötv. 88. § (2) bekezdése alapján a társulás a képviselő testületek 
döntésével, az ott meghatározott időpontban – és nem a törzskönyvi nyilvántartásból 
történő törléssel, annak napjával - szűnik meg. 
 
   A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Ktgvtv.) 2. melléklete szerint az ügyeleti feladatok ellátáshoz 
többlettámogatás nem vehető igénybe. 
 
   Az Mötv. 41. § (6) és (8) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
 
 „(6) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására – 
jogszabályban meghatározottak szerint – költségvetési szervet, a polgári perrendtartásról 
szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), 
nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, 
továbbá szerződést köthet természetes- és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel.” 
 
 „(8) Törvény előírhatja, hogy meghatározott közszolgáltatást kizárólag erre a célra alapított 
költségvetési szerv, olyan állami vagy legalább többségi önkormányzati tulajdonban álló, jogi 
személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelyben az állam vagy az önkormányzat 
legalább többségi befolyással bír vagy e gazdasági társaság legalább többségi tulajdonában 
álló és legalább többségi befolyása alatt álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági 
társaság vagy önkormányzati társulás láthat el.” 
 
   A hatályos jogi szabályozás nem zárja ki, hogy a feladat-ellátás (közszolgáltatás) 
önkormányzati társulás helyett, feladat-ellátási szerződések megkötésével kerüljön ellátásra.  
Az önkormányzatok egymás közötti, az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján kötött szerződés 
keretében történő ellátása esetén a kétoldalú feladat-ellátási szerződések megkötése tűnik a 
legjobb megoldásnak. A szerződés aláíratása 2 fél esetén kevésbé időigényes, és a későbbi 
módosítás is jóval egyszerűbb, mint több szerződő fél esetén. 
 
   A normatív finanszírozást, valamint a feladatellátás más formában történő ellátásának 
lehetőségét figyelembe véve, a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 
megszűntetése indokoltnak látszott. A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társuláshoz 
nem kapcsolódik semmiféle normatíva, ami indokolttá tette volna a társulás további 
fenntartását. Szekszárd számára – mint a munkaszervezeti feladatokat ellátó székhely 
önkormányzatnak - lényegesen kedvezőbb lenne, ha a feladatellátás Szekszárd és az érintett 
önkormányzatok között feladat-ellátási szerződések megkötésével kerülne ellátásra.  
 
   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2014. december 18-i ülésén 
kinyilvánította azon szándékát, hogy a Társulást meg kívánja szüntetni, valamint vállalta, 
hogy az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezését és 
folyamatos biztosítását ellátja a feladatellátással őt megbízó, a Szekszárd és Környéke 
Központi Ügyeleti Társulás tagönkormányzatai részére a Társulás megszüntetését követően 
határozatlan időre, feltéve, hogy a megbízó önkormányzattal szerződő háziorvos is kötelezően 
részt vesz az ügyeleti szolgálatban. 
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   Mindezek figyelembe vételével döntött úgy a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti 
Társulás Társulási Tanácsa, hogy a Társulást megszünteti. A megszüntetést továbbá el kell 
fogadnia minden részes önkormányzat képviselő-testületének is, minősített többséggel. Ehhez 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mint a Társulás munkaszervezete 
elkészítette a szükséges határozati javaslat-tervezetet, melyet mellékelten megküldök. A 
Társulás megszüntető okirata a későbbiekben kerül megküldésre a tagönkormányzatoknak. 
    
   Amint az önkormányzatok a megszüntetést elfogadják, szükséges az aláírt megszüntető 
megállapodás Magyar Államkincstárhoz történő benyújtása annak érdekében, hogy a Társulás 
a törzskönyvi nyilvántartásból törlésre kerüljön. Intézkedni kell továbbá az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet társulás megszűnése esetre előírt beszámoló 
készítési és egyéb kötelezettség teljesítéséről. Erről Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala mint munkaszervezet fog gondoskodni.   
 
   Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen támogatni a Társulás megszüntetését. 
Kérem, hogy a Képviselő-testület megszüntetéssel kapcsolatos határozatát szíveskedjen 
megküldeni Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. (7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8.) 
 
Szekszárd, 2015. január 26. 
 

Tisztelettel: 
 

dr. Tóth Gyula 
elnök 
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1. sz. melléklet 

 
1/2015. (I. 23.) TT határozat 
A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás megszüntetése 
 

 
1. A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsa a Szekszárd 

és Környéke Központi Ügyeleti Társulást 2015. február 15. napjával megszünteti. 
 

2. A Társulási Tanács felkéri a társulás munkaszervezeti vezetőjét a társulást 
megszüntető megállapodás elkészítésére, valamint az okiratnak a Magyar 
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a törzskönyvi 
nyilvántartás számára.  
 

3. A Társulási Tanács megállapítja, hogy a Társulás tagjainak egymással történő 
elszámolási kötelezettségének eleget tettek, a Társulás vagyonnal, átadott 
pénzeszközzel nem rendelkezik. 
 

4. A Társulási Tanács felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy az 
általa fenntartott Egészségügyi Gondnokságon keresztül vállalja az egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezését és folyamatos biztosítását a 
Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás tagönkormányzatai részére a 
Társulás megszűnését követően határozatlan időre, feltéve, hogy a megbízó 
önkormányzattal szerződő háziorvos is kötelezően részt vesz az ügyeleti szolgálatban. 
 
 
Határid ő: 2015. február 15. 

      4. pont tekintetében: a Társulás megszűnését követően 
  
Felelős: dr. Tóth Gyula a Társulási Tanács elnöke 
              2. pont tekintetében: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző 
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2. sz. melléklet 

 
 
 

Határozati javaslat 
 

 
 
Tárgy: A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás megszüntetése 

 
1. …………….. Képviselő-testülete a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti 

Társulás 2015. február 15. napjával történő megszüntetéséhez hozzájárulását adja. 
 

2. A Képviselő-testület a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Társulási 
Tanácsa által hozott 1/2015. (I. 23.) TT határozatban foglalt, az egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezésére és biztosítására vonatkozó 
döntéssel egyetért, azt jóváhagyja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulást megszüntető 

megállapodás, valamint a feladat-ellátási szerződés aláírására.  
 
 

Határidő: 2015. február 15. 
Felelős: …………… polgármester 
  
 


