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Előterjesztés 

A fogorvosi ügyeletet ellátó Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről 

és egyéb döntésekről 

A Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást 
Biztosító Társulás 2015. július 22. napján tartott ülésén döntött a Társulás 2015. évi 
költségvetéséről és a társulás bankszámla vezető pénzintézetéről és a bankszámla 
feletti rendelkező személyekről.   

A társulásban résztvevő települések Képviselő-testületeinek jóváhagyása szükséges 
a 6/2015.(VII.22.) és a 7/2015.(VII.22.) határozatok tekintetében.   

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
értelmében csak jogi személyiségű társulások jöhetnek létre, gazdálkodásukra a 
költségvetési szervekre előírt jogszabályok vonatkoznak. Az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 26.§.(19 bekezdésének értelmében a 
társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht.23-25.§-ának helyi 
önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A társulás 2015. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került 
elkészítésre és elfogadásra. 

A Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást 
Biztosító Társulás, mint költségvetési szerv a fogorvosi ügyeleti ellátás 
biztosításához településeik lakosságszámának arányában járul a szolgáltatás 
működéséhez. 

Ahhoz, hogy a Társulás az UniCredit Bank Zrt-nél költségvetési számlát nyisson a 
gesztor önkormányzat számlavezető bankjánál az alábbiakra van szükség: 

1. határozat arról, hogy számláját az UniCredit Bank Zrt-nél kívánja a Társulás 
vezetni, valamint 

2. határozat a számla felett rendelkezésre jogosult kijelöléséről  

Mivel a költségvetés végrehajtásáról Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala gondoskodik, ezért javaslom, hogy a Társulás bankszámlája feletti 

rendelkezéshez az alábbi személyeknek biztosít jogosultságot: 

 



1. Tarjáni István, Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármestere 

2. Varga László, Biatorbágy Város Önkormányzat Alpolgármestere 

3. dr. Kovács András, Biatorbágy Város Önkormányzat jegyzője 

4. Czuczor Orsolya, Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Osztályvezetője 

A rendelkezéshez egyszerre két személy aláírása szükséges az alábbiak szerint: 

 

Tarjáni István vagy Varga László, és 

dr. Kovács András vagy Czuczor Orsolya 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Társulás 2015. évi költségvetéséről és a 
számlavezetésről szóló határozati javaslatok jóváhagyására. 

Biatorbágy, 2015. augusztus 25. 

                                                                                     Tarjáni István sk. 
                                                                                         polgármester     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Határozati javaslat  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2015. (IX. 24.) határozata 

 

A fogorvosi ügyeletet ellátó Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Biatorbágy, Etyek, 

Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátását Biztosító Társulás 

7/2015.(VII.22.) számú határozatát az alábbi tartalommal: 

1. Ezen határozat állapítja meg a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty 

települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátását Biztosító Társulás 2015. évi 

költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, a 

költségvetési gazdálkodására vonatkozó egyes szabályait. 

2. A Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti 

Ellátását Biztosító Társulás (továbbiakban Társulás) 

2015. évi bevételi és kiadási főösszegét   1.500.000 Ft-ban, 

ezen belül : 

- a működési költségvetési bevételek összegét  1.500.000 Ft-ban, 

- a felhalmozási költségvetési bevételek összegét                0 Ft-ban, 

- a működési költségvetési kiadások összegét  1.500.000 Ft-ban, 

- a felhalmozási költségvetési kiadások összegét  0 Ft-ban 

állapítja meg. 

3. A Társulás működéséhez a fenntartó önkormányzatok az alábbiakban járulnak 

hozzá: 

- Biatorbágy Város Önkormányzata   723.614 Ft 

- Etyek Község Önkormányzata    240.907 Ft 

- Herceghalom Község Önkormányzata   128.316 Ft 

- Páty Község Önkormányzata    407.163 Ft 

4. A Társulás költségvetése 750.000 Ft értékben tartalmaz többéves kihatással 

járó feladatra előirányzatot, mely tartalma a fogorvosi ellátásra kötött 

szerződés tagönkormányzatok által előre befizetett díja. A 750.000 Ft 

tartalékok között került megtervezésre. 

5. A Társulás költségvetése nem tartalmaz uniós támogatással megvalósuló 

projektet, nem rendelkezik hitelállománnyal, nincs adósságot keletkeztető 

ügylete és kezességvállalásból származó finanszírozási célú pénzügyi 

művelete. 



6. A Társulás költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak főösszegét 

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami 

feladatok szerinti bontásban a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

7. A Társulás 2015. évi engedélyezett nyitó és záró létszámkerete 0 fő, a 

Társulás adminisztratív és pénzügyi-számviteli feladatait Biatorbágy Város 

Önkormányzat – mint gesztor település - Polgármesteri Hivatalának erre 

kijelölt köztisztviselői látják el. 

8. A határozat mellékletét az alábbiak képezik: 

 - Közvetett támogatások: 2. sz. melléklet 

 - Előirányzat felhasználási ütemterv: 3. sz. melléklet 

 - A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási 

előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban: 4. sz. melléklet 

9. A Társulás által nyújtott szolgáltatás a településeken állandó lakcímmel 

rendelkező lakosok számára térítésmentesek. 

10. A gesztor Önkormányzat a Társulás tagjai részére a szolgáltatás költségét 

előre, féléves időtartamra számlázza ki. 

11. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési 

határozat módosítása. A társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain 

belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására 

jogosult személy – a társulási tanács elnöke jogosult. 

12. Év közben a Társulási Tanács a társulási tanács elnökének előterjesztése 

alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásáról félévenként, de 

legkésőbb a tárgyévet követő hó február 28-ig – december 31-i hatállyal – 

dönt a költségvetési határozatának módosításáról. 

13. A Társulási Tanács az előre nem tervezett, ténylegesen realizálódott 

bevételi források feletti rendelkezési jogot megtartja magának.  

14. Ezen határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. 

április 01. napjától kell alkalmazni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: szervezési osztály 

 
 



2.  Határozati javaslat  

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2015. (IX. 24.) határozata 

 

A fogorvosi ügyeletet ellátó Önkormányzati Társulás bankszámla vezető 

pénzintézetéről és a bankszámla feletti rendelkezők személyéről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. jóváhagyja a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi 

Ügyeleti Ellátását Biztosító Társulás (továbbiakban: Társulás) 6/2015. (VII. 

22.) számú határozatát, mely szerint a Társulás számlavezető 

pénzintézetének a gesztor Önkormányzat számlavezető pénzintézetének 

az UniCredit Bank Zrt-t választja, 

2. a Társulás bankszámlája feletti rendelkezéshez az alábbi személyeknek 

biztosít jogosultságot: 

2.1 Tarjáni István, Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármestere 

2.2 Varga László, Biatorbágy Város Önkormányzat Alpolgármestere 

2.3 dr. Kovács András, Biatorbágy Város Önkormányzat jegyzője 

2.4 Czuczor Orsolya, Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Osztályvezetője, 

3. a Társulás bankszámlája feletti rendelkezéshez egyszerre két személy 

aláírása szükséges az alábbiak szerint: Tarjáni István vagy Varga László, 

és dr. Kovács András vagy Czuczor Orsolya. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: szervezési osztály 

 

                                     


