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Karancsság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2614, március 13-án
megtartatt ülésének jegyzőkönyve.

Jegyzőküuyv

Készült: Karancsság község Önkmmányzst Képviselő—testületének 2014. március 13—i
üléséről.

Jelen vannak:,

Tóth Tihamér palgármsstsr
Dr.Btmnár Mihály alpülgámisstcr

Juhász László képviselő
Tőzsér Dezső képviselő
Vidéki Attila kégviselö
Meghívnttként:

Küröskényi Péter jegyző
Csonka Melinda RND elnök;

Tóth Tihamér Karancsság község pslgámestsre a képviselö-tsstülstst és a meghívottakat.
Msgállapítj a, hagy az ülés összehívása szabályszsn'isn történt, képviselő-testületi ülés
határozatképes, mivel a ksrancssági 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, A jegyzőkönyv
hitslssítőnsk Dr. Emmát Mihály és Tőzsér Dezső képviselőket javasnlja kijelölni Tóth
Tihamér polgánnestst, majd slőtsrjeszti az ülés napirenclj át
Az ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hitslesítőkre tett javaslatai-zat a képviselőutestül tagjai
)
egyhangúlag elfügadjak
Az ülés napirendje:

ij Javaslat a Helyi választási bizattsági tagok és póttagsk megválasztására.
Zil" Nógrád Megyei. Ksrmányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főüsztály
NO-B/ÚMOál/ZÚM számú törvényességi felhívásának megtárgyalása
3! Salgótarján és Térsége Önkonnányzstainak Társulása társulási megállapndás módssíiásau

44/ Salgótarján és Térsége Önksrmányzatainak Társulás létszám leépítés-á pályázat beadása.
Sl/A Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által biztositett személyes
gandssküdást nyújtó ellátásokról, szük igénybsvétsléről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szélén/2002. (III,. 29.) önkennányzati rendelet módosítása;
6./ Karancs—sági Kerekerdő évada pedagógus továbbképzési terv jóváhagyása.

I.,/Javaslat allel '1választá31bí29ttsái tagkés nsttawnlmwg,s választsám.
Előtexjesztő: jegyző

A választásnak szsmpsntjából 12814. kiemelt jelsntőségü év, hiszen három választás
lebonyülításában kell közreműködníük a választási szsrveknek. A köztársasági elnök 2014.
április 6. napjára (vasárnap) kitűzte az srsz—ággyűlési választásnkst
A választási eljárásról szóló 2013. évi Mil/I. törvény 23, 25. §ua alapján a szavazatszámláló
bizottság tagjainak és szükséges számú póttagíainsk megválasztása a Képviselő—testület
hatáskörébs tartüzika személyükre a helyi választási trade vezetője tesz indítványt.
Ksrancsság egy SZáVEZÖkÖI'I'El rendelkező település ahol a szavazatszámláló bízsttság feladat
és hatáskörét ellátó helyi választási *bizüttság működik tagjainak száma legalább öt fő a
Va. í4_§ (4) bekezdése alapján
Megválasztásuk hatáxidcje: a szavazás napja slötti huszadik nap, 2014, március
17,

A megválasztútt bizottsági tagnak megbízatása a következő általánes választásra létrehozstt
bizüttság alakuló üléséig tart.

A bizottság tagjsi későbbi időpentban a helyi önkonnánysat polgánnestete előtt esküt
tesznek, megválasztásukat és eskütételüket követően alakuló ülést tartanak. Az alakuló ülésen
a válasstntt ingek maguk közül választanak elnököt és elnökhelyettest.
A helyi önknrrnányzati képviselők és pnlgánnesterek válasstásávsl szenes napra kitűzött
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Ve. ide venstkezó speciális szabálya
(312; §) értelmében valamennyi nemetiség számára közös szavazókör sznlgál. Az ebben

müködő SZSZB tagjait is most kell megválasstani, ők összel fsgnsk müködni

A Képviselő—testület az előterjesztést követően 5 igen szavazat mellett es; alábbi hstáreestnkat
haszn:

Kersnesság kösse'g Önknrmányzst Képviselő—testületének
fiamat,/III.B.! hatál-szam
Karenesság Község Képviselő ate-erülete
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§, (l) bekeedésében
foglalt felhatalmazás alapján helyi választási hiznttság tagjának, póttagjának
az alábbi személyeket választja meg:
Hal' ' választási biznttsá te ' ának:
Báteri Ferenc Karancs—ság, Felsmbadulás ú 44. szám alatti lakast,
Bacsó Alsdárné Katanesság, Kossuth út 93/A. szám alatti lakost:
Dénes Jánosné Karancsság, Kessuth út UA. szám alatti lakost,
Gyüre Anas-a Knrancsságg Felszabadulás út SSWszám alatti lakast;

Jónásné Gyurcsó Márta Kmencsság, Kessuth út 37. szám alatti lel—test,,
iif-elvi választási bizott—$$$ DÓttagjánakí
Dumyik Bianka Keranesság, Kossuth út 30, szám alatti lakast,
Marcsak Attiláné Karel-leeság; Jókai út 6. szám alatti lakost.
Felelős: pnlgánnester és jegyző
Határidő: értelemszerűen

Ksrenesság kösseg Önksrxnányzat Képviselő—testületének
4/2014JIIIJ3J határozata
Ságújfslu Község Képviselő —testüiete
a választási eljárásról seóló 2013. évi MI. törvény 24.§. (1) bekezdésében

foglalt felhatalmazás alapján a roma nemzetiségi önkennányzati képviselők
válasetásáhez kepeselódó szavazatseámláló bizottság tagj ának, póttagjának
az alábbi személyeket választja meg:
Ssevazstszámláló bizottság tagjának:

Bali Anárásné Karsnesság Kessuth út 116. szám alatti lakast,
Cnnstetinóné Dláh Entbála Kossuth út 23.szám alatti lakost,

Durnyik Gyula Karencsság Kessuth út 30sgám alatti lakast,
Tóth Tibeme Kerancsság, Knss'uth út Meg.—im alatti lakast,
Tössér Dezsőné—§ Karancsság, Kossuth út Hál/eszén; alatti lakost

Sssveestszámláió biznttság nőtte-imának:
Antal Adeline Karanesság ? Rákócei út 1. szám alatti lakas
Berki Ferencné Ksrsncsság, Felszabadulás út 50, szám alatti lakast

Felelős: pnlgármester és jegyző
Határidő: értelemszerűen

2.1'Nóerád Megyei Kormánvhivatal Törvényességi Felügxeleti Főosztály

ND—BKOS/ID-Z/EOM ezámoán eSSé lfelhlásának mi _. atása
Előterjeeztő: jegyző

A jegyző tájekeztatja e képviselö—testületet, hagy a Magyarerszág helyi önkermányzetíról
szóló 201 ll (ELÉG-(XIX. törve'iiy 146. §-a előírta, hagy az e törvény hatálybalépése előtt
kötütt önkormányzati táxsulásekat a képviselö-testületeknek felül kellett vizegálni, és e
törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani, a törvény hatályba lépését követő hat
hónapon belül. A Nógrád megyei Kamányhivatal törvényességi felhívást tett eeílvizsgálata
seien? mivel megállapították, hogy a Szécsényi Szennyvíz—agglomerációs Önkonnányeeti
Társulás társulási megállapodása határidőn túl, 2014júlíus fil—én került felülvizsgálatra
a Kéláviselőwteetület által;
A felhívásban foglaltak elfogadásáról, vagy egyet nem értésről írásos tájékoztatót kérnek
A szóbeli előtetjesztest követően a Képviselő—testület 5 egyhangú igen szavazással az alábbi
határezatot hozza:

Karancsság község Önknrmányzat Képviselő-testületének
§12014JIII.13:_1/_j;atárogata

Katanesság község Önkermányzatánek Képviselőmtestülete
megtárgyalta a Nógráá Megyei Kományhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főesz-tály NO—B/GS/ID—Zl/ZOM íktatóezámú, törvényességi
felhívását és; az ebben foglaltakat elfügaclíal
Felelős: pelgáxmester

Hatáticlő: értelemszerű

3.1 galgcátarién és Tér§ége Önkennánvzetailmk Társulása táxsulási megállanodás módesításe,
Előtetjesztő: pelgámiester
! Előterj esztée a jegyzökönyvhöx csatolva.!

A polgármester ismerteti, hogy kibővült a társulási 3 település csatlakozott a megállapedás
módesitás eltbgadását javasolja.
Az előterjesztéssel kapeselatosen egyéb huzzáezóláe, javaslat, kérdés nem merült fel.

A ezóbeli elöteijesetést követően a Képviselő—teetület 5 egyhangú igen ezavazáeeal az alábbi
határozatet húzza.:

Karanesság kémei-g Önkormányzat Képviselői—testületének
612014./III.12.! határozata

Karenesság község Öiüeermányzatánalt Képviselő-testülete e Salgótarján és Térsége

Önkennányzatainek Társulása. táreulási megállapedásánek mórdesítását, melyet a
Társulási Tanács 2014; február 14—i ülésén tárgyal, a melléklet szerint jóváhagyje,

valamint -— amennyiben a Társulási Tanács a módnsitást elfegadjs - felhatalmazza
a polgármestert annak aláírásra.
Határidő: ezennel
Felelős: Tóth Tihamér pelgánnester

4] Salgótarlán és Térsége Önkennánxzatsinak Társulás létszám leépíteni ná—lxázst beadása
Elötexjesztö: polgánnester
! Előterjesztés ajegyzűkönyvhöz esetelvsj
A pnlgánnester elmoncliaj hegy a kistérségben a belső ellenőrök jngvisznnys
megszűnt, 2014. január lla—től az önknnnányzstek önállóan nldják meg e feladatot. A
hstárnzsti javaslatot elfngedásra javasolja.
A szóbeli előteijesztést követően e Képviselő—testület 5 egyhangú, igen szavazással az alábbi
határozatot húzza:

Katanesság község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014JIIIJ3J határozata
Karsnesság Község Önkormányzatának Képviselői—testülete s Salgótarján és, Térsége

Önkormányzatainak Társulás közalkaltnazettjs felmentéseből számszó fizetési
kötelezettség tárgyát képező összeg vlsszsigénylésére venatkozó pályázat
benyújtásával összefüggésben a települési őnknrmányzstok helyi szervezési
intézkedéseihez kspcselódó támogatásról szóló 552014. (131 ,) BM rendelet
2. § (1) bekezdés e) pontja; és 5. § (3) bekezdés f) pnntja alapján nyilatkozik, hogy
a közalkalmazott tnvábbfoglalknztstásárs nines lehetőség.
Határidő: ezennel
Felelős: Tóth Tihamér pnlgátmester

SJ A Selsnítartán és Tárggge _Önkennánvzstslnak Társulása által biztosított személyes
-skondaüdást n "_telátáólsakról ma Len , bemééöt
fizetendő temesi
SZÖlÓlWÉÚOl (III, 29.) önknnnánvzati rendeletének MÓdÖSí'EÉ

Előterjesztő: nnlgármester
/ Előtegiesztés a jegyzőkönyvhöz esatnlvaj

A zseniális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1991 évi III. terveny, valaminta

gyemekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXL törvény a szemelyes
gnnclnskndást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
önkonnányzsti társulás fenntattó eseten a társulási megállapodásba erre kijelölt települési
önknnnányzat a társulási megállapodásban tneghatárezettsk szerint rendeletet alkot.

A Salgótarján és Térsége Önketmányzataínak Társnlásábsn részt vevő tagönkemtányzetnkt'a
venatltnzóan- az Egészségügyi— Szociális Központ számítása alapján - Salgótarján Megyei

la:—gú Véres Ónknrmányzata siket rendeletet Az Egészségügyi- Szociális Közpnnt
kiszámítntta a, Társulás fenntartásában működtetett szneiális és gyermekj éle-ti ellátásnk es

szolgáltatások intézményi térítési díj ait. A fentiek alapján javasolja az alábbi tartalmú
határozat elfogadását.

A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő—testület 5 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza.:

Karanesság község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014JIIIJ3J határozata

lt Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Salgótarján és Térsége Önkonnányzatainak Társulása __. a Társulási
Tanács 2014, február 12—i ülésérejavasolt, az Egészségügyi-Szociális
Központ, által működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális
és gyemekjóléti szolgáltatások ellátások intézményi
térítési díját, illetve a kedvezmények, mértékét az 1-2. melléklet
szerint jóváhagyja.

2. Karasesség Község Önkonnányzatának Képviselő—testülete hozzájárul, hogy a
Társulás elnöke Salgótarján Megyei Jogú Közgyűlése előtt a Salgótaxján és

Térsége Önkormányzatának Társulása által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valaminta fizetendő térítési díjakról
szólal 17/2002. (III. 290) önkonnányzatí rendeletének módosítását azl. pontban
foglaltak szerinti tartalommal kezdeményezze

3, Karancsság Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján
Megyei Jogú Város Közgyűlése által, a 2014. február 14-i ülésén elfogadott
2. pont szerinti rendeletet jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

6, ! Karanossá itKerekerdő óvoda 'eda ézus továbbképzési terv íéváhagxása
Elé—terj eszté: jegyző
/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva./'
A pedagógus—továbbképzést és a pedagógus szakvizsgát a nemzeti kömevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a 277/19537. (Xll. 22.) Komámyrendelet szabályozza. A pedagógus
hétéveoként legalább egy alkalommal — jogszabályban meghatározottak szerint m
továbbképzésben vesz részt. A nevelőtestület dönt a továbbképzési program elfogadásáról; A
fenntartó hagyja jóvá a köznevelési intézmény továbbképzési programját.
A köznevelési intézmény vezetője középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot készít.
A továbbképzési időszak az első év szeptember első napján kezdődik; és az otodik év
augusztus utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési programot a továbbképzési
időszak első évét megelőző nevelési, évben március 15-ig kell elfogadni.
Az intézményvezető elkészítette a továbbképzési tervet a jogszabályi előírások szerint
a
batálybalépésébez az bokonnányzat jóváhagyása kell.
A szóbeli előterj esztést követően a Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazással az
alábbi
határozatot hozza:

Karancssági község Önkannányzat Képviselő-testüietének
Emma/III.B.! határazata

Ságújfalu község Önkonnánygatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Ságújfalui Makkúcska óvoda 5 évre 52616 továbbképzési tewét a hatámmt
mellékletét képexö tartalúmmal.
Feleiős: pülgármester és óvadavezető
Határidő: folyamata és értelemsxerűen
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Ezt követően a polgármester az ülést bezárja.
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Karancsság Önkünnányzat Képviselő—tegtületének 2014. március 13—án megtartatt
tastülatí ülésén megjelentakröl.

Karancsság község:

Tóth Tihamér Sánder polgánnester
Dr. Bmmár Mihály alpelgáxmestet

Darnyik Iózsaf képviselö
Juhász László képviselő
Kászi Richárd képviselő
Tőzsér Dezső képviselő
Vidéki Attila képviselő

Tanácskaziisi foggal mágivutgag
Köröskényi Péterjegyzö
Csanka Melinda RNÖ elnöke

Karancsság Község Pülgármesterétől

MEGHívó

Magyamrszág helyi enkonnányzataíról szóló, 2011. évi CLXXXIXtörvény 44—45. § -ai alapján
Karancsság Község Önkonnányzat Képviselőwtestületét

2014ú mál-cigi l3eáafcsütörtög) 16.00 órára
összehívom,
Az üléa heiye: KaranGSSág Község Önkonnányzat tanácstenna
3163.Kafancsság, Kossuth út 64ssgzám

Napirendi javaslat

L! Javaslat a Helyi választási bizottsági tagük és póttagok megválasztására.
Eiőterjasziő: Köröskényi Péter jegyző

NO—B/GS/IO—El/ÉÖMszamutöruenvessegz feíhwá5anakmegtárgyalása,
Előtexjesztö: Köröskényi Pétcrjegyző

3J Saigótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása társulási megáliapndás módosítása.
Elöteriesztő: "Ráth Tihamér polgármester

4./ Salgótaiján és Térsége Önkormányzatának Társulás létszám leépítési pályázat beadása
Előtag"esztö: Tóth Tihamér polgánnester

S.! A Salgótarján és Térsége Önkennányzatainak Társulása áital biztosított személyes
gúndoskodást nyújtá ellátásnkrói, azak igénybeVéteIéről, valamint a fizetendő térítési
díjakröi szám?/2002, (III. 293 önkürmányzati rendelet módúsítása.

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
(E./Karancsságí Kerekerdő évada pedagógus mvábbképzési terv jóváhagyása;,
Előteg'esztö: Köröskényi Péter jegygö

Karancsság, 2614; március 5.
a

Tóth Tihamér
pnigármester

MH-

NÓGRÁD MEGYEI
KÓRMÁN'YHWATAL
TÓRVÉNYESSÉGI FELÚGYELET! FÖÚSZTÁLY
iktatószám: NO—BIGSJ mul—fá
ügyintéző: Füzesi Hajnalka

120140

Tóth Tihamér

Polgármester Úr
útján
Karancsság Község Önkurmányzatának
Képviselő-testülete
részére
_ ara

§

Tisztelt Puigármester Úr: Tisztelt Képviselőáestület!

Magyarország Alaptörvénys 34.- Cikkének, (4) bekeyydése alapján, a Magyarország halyí Önkományaatairól

szóló 201 1, évi mem törvény (a tuvábbíakban: Mam) 132.§ (1) ben;—adásának a) pantjában foglalt
jogkörben eijárva, az önkürmányzatok társulási megáliapodásaim Vonatkosó célvizsgálata alapján az alábbi
törvényességi felhívással élek;
A Mörv. 2.613. december 31. napjáig batáiyes 145§ (1) bekezdése aláírta, hegy "A; e törvény
hafáíybalépáfe élőn" Amitől! űhkarmámafi társulási megállapodás-ákat :: képviseIő—taslülüek Élüívizsgáiy'ák
és e :Örvény rendelkegésemek megaleiőgn mádmz'g'ák e törvény haiáúíbüfépáséí követő ha: hánapan belül. "
Tekintettel ami, hagy a jagszabályi küterlczés 2013. január I—jén Iépatt hatályba, f: feladateilátásnak 2013.
június 313. napjáig keflgtt valna eleget tenni. Megállapitnttam, hagy ezzel szemben Karancsság Község
Önkormányzatának KépviamíÖ—tesmlete a Szécsényi Swnnyvíz-agglomerációs Önkormányzati Társulás
társulási megállapodását feküivizsgálú 33/2613. (VILMJ számú, 2ü'í3. július 44—31 meghozná, határazata ::

Mötv—ben meghatámzm határidőn túl született meg.
A fent ian—tak Egyalembevéteiévgi, valamint a Möw. 134. § (1) bekezdése alapján fcüüvom % Képviseíö-

testületet, hagy :; femíváaban foglaltakat viagálja mag és a tüV—ábbíakban a jogszabályban meghatározott
határidőket marátiéktalanul tartsa be.

A felhívásban füglaltak elfngadásárál vagy a képviselö—testülat egyet nam énéséröl 2814. február Zil—ig
írásban tájéküztatást kérek.

Felhívam a Képviselüftestület Egyelmét, hegy a Möw. 134. § (2) bekszdése: árteimében a magadat! határidő:
amdménytalen elteltét, követően a karmányhivatal a törvényességi falügyeleti aljárás egyéb eszközeinek
a§kalmazásáról mérlegelési jagkűrben dönt.
%algótarján, 2014. január 14,

Tisztalettei:
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512014. (l. 31.) BM rendelet
Hatályos: 2ü14.02.02 30143le
52014. (I. 31.) BM rendelet
a telegülési önkormányeatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcso
lódó támogatásról

A Magyarország SZEM. évi központi költsége-téséről szóló 2013. évi CCXXX
Ö törvény 76. § (2)
bekezdés c) pentjában kapott felhatalmeeás alapján, az egyes miniszt
erek, Valamint a
Míníseterelnökseget veeetö államtitkár feladat— és hatásköréről szóló
212/2010. (VH; l.) Korm,
rendelet 37. § p) pentjában meghatáremtt feladatkörömben eljárva—
az egyes miniszterek, valamint
e Minísgterelnölszse'get vezető államtitkár feladat— és hatásköréről szóló
212/2010. (Vll_ l.) Korm,
rendelet 73. § b) pontjában meghatárezett feladatkörében eljáró nemzet
gazdasági miniszterrel
egyetértésben n— e követkeeől-zet rendelem el:

L Értelm eiű rendelkeeéeek
1. § E rendelet alkalmazásában
lelalmemésf illefméey: a feglalkeztamtt jegviszonyát szebályezó törvén
yben megállapített
felmentési időre járó távellétí dij, illetmény összege,
2, intézményi seintű létsm'm: a települési önkennányeatek és társulá
sok esetében a
létszámcsökkentéssel, esetlegee növekedéssel érintett intézményeinek engedé
lyezett álláshelye,
3, össeesíten létszám: a települési önkormányzat hivatalának és valamennyi
intézményének
álláshelye, társulás esetében a társulásban közös fenntartású intézmények
engedélyezett álláshelye
2. A támogatásra való jogesultság feltételei

2, § (i) A Magyarország 2014. évi közpüntl költségvetéséről szóló 2013.
évi CCXXX. törvény (e
tevábbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 6,— pentja szerinti támegetásra a települési önkerm
ányzaf, illetve a
társulás akkar jegesult, ha
a) az általa alapított költs—égetési szervnél főfeglalkozásban, határozatlan idejű
kösszelgálatí,
közalkalmazotti jegviszenylaan vagy munkaviszonyban állók (a, tevábbíekban
együtt:
feglelkeetetett) % kivéve a közfoglalkeetetásban munkát végzők s—jegviszenyán
ak megszüntetéséről
döntött,

b) a létszámesökkentési döntéséből _ költségvetési szervenként —— egyérte
lmüen beazenesíthatóak a
megszüntetett álláehelyek,

C) 20l3. szeptember 30, napját keverése — a 3_ §-ban feglaltekre figyel
emmel a fizetési
kötelezettsége keletkezik?
el) ez a) pont szerinti föglalkoztamit után a települési önkermányzatol—z es társulás
aík
létszámesökkentési döntésaível kepe—suletes egyszeri költségvetési íámogatás
Égénylésenek, döntési
rendeeerének, folyósításának és elseámelásának részletes feltételeiről szóló 5/2013.
(Ill. 14.) BM
rendelet (a továbbiakban: RJ alapján támagatásban nem részesült,
e) a létszámcsökkentessel érintett álláshelyen feglalkaetatett wjegvíseonyb
an vagy

munkavíszenyban töltött idejének megszakítás nélküli —— foglalkextatására a települ

ési

önkormányeat alapított más költségvetési szervnél, az előreláthatólag megüre
sedő álláshelyeken

vagy e tervezett új álláshelyeken, szervezeti váltoeás, feladatátadás következtében a kérelem
benyújtójánák fenntartói körén kivüli munkáltatónál nincs lehetőség, valamint
_)? az általa alapított költséget—ási szervek közötti létszám- és álláshely—átcsoportosítás
lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt n felmentéssel vagy rendes felmondással együtt
járó létszámesökkentásről.
(2) Ha a látenámesökkentáe mellett létszámbővítés is tone'nik, a támogatás csak akkor igényelhető,
ne a létszámbővítés nem önkonnányzati rendeletből következő jogszabályváltozásból adódik, es ezet
a kérelmező számára, kötelezően ellátandó többletfeladatok seükségesse teszik;

3. §A támogatás a tenyleges létszámcsökkentést megvalósító jogviszony megszüntetése miatt

fizetendő, munkavégzés alóli felmentés idejére járó felmentési illetményre, de legfeljebb hat havi
felmentési illetményre és annak szociális hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti
végkielégítés és seoeiális hozzájárulási ado teljes összegének ?SÉ—íwára, de legfeljebb 4 millió
forintra igényelhető.

4. § ( 1) Az öregségi nyugdíjra jogosult, az öregségi nyugdíjban részesülő, a legalább 40 ev
jogosultsági idövel rendelkeeőg az öregségi nyugdíjban részesülő és a korhatár előtti ellátásban
részesülő foglalkoztatott esetében kizárólag egy havi felmentési illetmény és annak szoc-iális
hozzájárulási adója támogatható. A legfeljebb öt évvel ez öregségi nyugdíjkorhatár előtt álló
foglalkoztatott esetében a végkielégítés ossze-gebe az emelt összegű végkielégítés is beleértendő.
(2) A támogatásnál nem Veneto figyelembe az n foglalkoztatott,
a) akinek a jogviszonya felmondási védelem miatta támogatási kérelem benyújtását megelőzően
nem szűnt meg,

5) aki ájogviszony megszűnése vagy ez azzal kapcsolatos járnndósága tekintetében közigazgatási
és munkaügyi bírósághoz; fordult jogowosletert es a bíróság a munkáltatói dontes jegSZerűseget a
támogatási kérelem benyújtásáig nem állapította meg, és
e) aki a. 2. § (2) bekezdése szerinti létszámbővítéesel létrehozott új álláshelyen foglalkoztatható.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti foglalkoztatottra e támogatás kizárására vonatkozó elt
megszűnését követően benyújtott támogatási kérelem alapján támogatás nyújtható.
(4) A támogatás ugyanazon foglalkoztatott és e létszámcsökkentessel együttjáró álláshely
megseüntetese vonatkozásában csak egy alkalommal állapítható meg.
3. A, támogatási kérelem benyújtása

5. § (I) A támogatási kérelmet a Kvtv. Si melléklet 6. pontjában meghatározott határidőig kell
rögzíteni el lezárni az ebráíl önkormányzati informáeíás rendszerbe (elérhetősége:
httptllebr42tettngovhnfpalynnatí)! és egy eredeti és egy hiteles másolati példányban papir alapon a
kinestár települési önkormányzat, illetve e társulás székhelye szerinti települési önkormányzat
székhelye ezerint illetékes területi szervéhee (a továbbiakban: igazgatóság) benyújtani. A kizárólag
postai úton, benyújtott támogatási kérelem érvénytelen. A papír alapú támogatási kérelem postára
adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. E határidő
elmulasztása jogvesető.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell az 1. melléklet és n 2, melléklet szerinti, kitöltött
táblázatot.

(3) A támogatási kérelemhez eredetben vagy hiteles másolatban csatolni kell
e) az I, mellékletben meghatározott donteseket,

b) a települési önkormányzat költségvetési rendeletének! illetve a társulás költségvetési
határozatának kivnnatát, melyben —— a, költsegVetesí szervenként beazonosítható és összesített m
létszámkeret (engedelyezett álláshelyek száma) a létszámesökkente'ssel erintett évre meghatároeásre

került,

e) ha a Ez) pontban meghatározott dokumentumok nem tartalmaezák, a települési önkormányzat,
illetve a társulás olyan döntését, amely e létszámcsökkente's előtti és az azt követően kialakult

tényleges és költségvetési szervenként beazonosítható álláshely—megseüntetéssel együttjáró
létszámesüklteotes teteles kivonatát tartalmazza és amelyben a racionalizálási döntést követő
intézményi szintü létszám és összesített létszám is szerepel:.
of) a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos, a foglalkoztatott által is aláírt,
munkáltatói intézkedéseket igaeole dokumentumok másolati példányát (amely köztisztviSelo'k
esetén tartalmazza a tartalékállománnyal kapcsolatos rendelkezést is);.
e) emelt összegű végkielégítés eseten —— a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvény alapján ——
a foglalkoztatott nyilatkozatát arra vonatkoeoan, hogy korábban részesültse emelt összegű
végkielégítésben,

;? a települési önkormányzat, illetve a társulás arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a foglalkoztatott
2, § ( 1) bekezdés e) pontja szerinti továbbfoglalkoztetására nincs lehetőség;
g) költségvetési szerv jogotód nélküli megszűnése esetén a megszüntető okiratot,
h) feladat átadás-átvétel esetében
ha) az átvevő írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan! hogy nem tudja vagy nem kivánja a
létszámesökkentési dontessel érintett foglalkoztatottat továbbfoglalkoztatni, vagy
kb) az átvevő felajánlását másik munkakörrel, és a foglalkoztatott írásos nyilatkozatát a felajánlott
munkakör elutasításáról,

:) es a 4, § (3) bekezdése szerinti esetben m a támogatás kieárására vonatkozó ok megszűnését
igazolo dokumentumokat.
(4) A (3) bekezdés e) pontja szerinti döntést is magában foglaló kérelemnek tartalmaznia kell a 12, §
(1) bekezdés;? pontja szerinti felülvizsgálat megállapításait es a foglalkoztatott jogviszonyát
megszüntető okirat kiállításának dátum.—átl amelynek meg kell előznie e foglalkoztatottak felmentési
Vagy rendes felmondási idejének kezdő időpontját. Ha a jogviszonyt megszüntető okirat keltezése
későbbi? mint a felmentés vagy rendes felmondás keeclő időpontja, a foglalkoztatott által is aláírt
olyan munkáltatói intézkedésről keseitett dokumentumot kell a támogatási kérelemhez csatolni,
amely a foglalkoztatott előzetes értesítését szolgálja ajogviseonyánsk várható megszüntetéséről.
(5) Ha a létszámesökkeotes e társulásnál, közösen fenntartott költségvetési szervnél vagy közös
hivatalnál történik, az (l) bekezdés§ pontja szerinti nyíletltottatot a társulásban vagy e külsős

hivatalban reset Vevő valamennyi települési önkormányzatra vonatkozóan kell megtanult
(6) A 2015. évre áthúzódó Eeetesi kötelezettség esetén a 4. melléklet szerinti adatlapot es a kifizetés
igazolásául szolgáló számviteli bizonylatot az (l) bekezdésben meghatározott módon kell
!
r.megküldeni e foglalkoztatottnek törtem
tenyleges ltifieetest követő 15 napon belül.
4. A támogatási kérelem elbírálása

6; § Az igeegatóság e támogatási kérelmeket papir alapot-ii egy eredeti példányban, reszletes
véleményének és a támogatási igenylöjéoek neve, az ebr42 önkonnányzeti információs rendszer
szerinti azonosítója, az igényelt támogatás összege és kérelemmel érintett foglalkoztatott száma
szerinti összesítésének egyidejű csatolásával m az l. ütemben ZOlf—L május iii-éig, a ll. ütemben
ZOH. augusztus Ilaéig, 3 ill. ütemben 2014. október 22-eíg % megküldi a helyi önkormányzatokért
felelös miniseter (a továbbiakban: miniszter) részére.
7. § ( l) A miniszter a kérelmek elbírálására bíráló bieottságet hoz létre? amelybe
a) a miniszter két főt,

b) az államháztartásért felelős miniszter, a feglalkoztatáspelitlkáert felelős minisztet; az aktatásétt

felelős miniszter, ;; szveiál— és nyugdíjpnlitíkáért felelős miniszter., valamint az egészségügyért
felelős miniszter egy-egy főt,
a) az, Országos Egészségbiztesítási Pénztár főigazgatója tanácskezáei joggal rendelkező állandó
meghivettként egy főt
delegáL

(2) A kérelmekről a bíráló bieettságjavaelate alapján a miniszter e támagatási kérelem Kvtv.—ben
meghatározott benyújtási határnapjáhez igazitettan dönt.

5. A támogatás folyósítása. és felhasználása
3, § (l) A, támegetás folyósítására
a) ez I. ütemben a 2.014. július, 3 IL ütemben a 2014. aktóber, a III. ütemben a 2014. december havi
nettó flnanszírezás keretében,
11) a 203. 5 . évre áthúzódó fizetési kötelezettség esetén ez St § (6) bekezdése szerint benyújtett 4.
melléklet adatai alapul vételé'tiel, a benyújtást követő havi nettó finanszirezás keretében
kerül sem

(2) Ha a feglalknztetett tartalékállománybe kerül, e rá tekintettel megállapített támegatás
felyós ítása csak a tarta lékállománybe tartozás megszűnésének igeznlását követően történhet. Az
igazolást a kedvezményezett a 3. melléklet szerinti adatlap kitöltésévell a feglalkeztatnttnak történő
tenyleges kifizetés igazolásául, szolgáló seámviteli bizenyletok egyidejű esatnlásável, egy eredeti és
egy hiteles másnleti példányban az Igazgatóság útján küldi meg a miniszter részére. Ha a 3.
mellékletben szereplő kiadási összeg — a jogszabályi váltezásekból adódóan w megaeabb, mint a
kerábban jóváhagyná támegatási összeg, a finanszírozás során ezt kell figyelembe venni A
miniszter az ( ]) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a támegetás folyósításáról.
9; § ( l) Ha a kedvezményezett a támogatásról szóló döntést követű öt éven belül a megszüntetett
álláshelyet annak ellenére visszaállítía, hegy az nem önkermányzeti rendeletből küvetliezö
jegszabályváltezásból adódik, és azt a kedvezményezett ezámára kötelezően ellátandó
többletfeladatok nem teszik Szükségessé, ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyná
a) támagatásról e 2014. évben köteles haladéktalanul lemondani, és erről az Igazgatóságon
keresztül a minisztert tájékoztatni,
b) támogatásból a 2014. évet követően a már felyósitott támngate'st köteles visszafizetni.

(2) Ha e feglalkeztatett a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt új jegvíszenyt
létesít, a kedvezményezett az ilyen feglalkeztatetne tekintettel megállapitett támegetás ezen
részéröl köteles haladéktalanul lemondani, amellyel összeülggésben ZOH. évben nem keletkezik
tényleges kifizetési kötelezettsége. Ebben az esetben e 2014) nnvemher Éli—át megelőző
lemendásból adódó visszafizetési kötelezettség nem minősül e támogatásjngneulatlan
igénybevételének. A ZOH; november Éli—át követem keletkezett visszafizetési kötelezettséget a
kérelmező a 2014. évi zárszámadás keretében köteles rendezni, és erről az Igazgatóságon keresetű]
?. minisztert tájékeztatni.
6. A tám ugatás elszámolása

Il). § (l) A kedvezményezett a támngatás 2014. évben esedékes, a fnglell—teztatnttnak történő
tényleges kifizetésről

a) 2014. december 3 l—ei tördulónappel az éves; költségvetési beszámolójában és
b) a teglalkeztetettnek történő tenylegee kifizetést követő [l 5 nepem belül a 3. melléklet ebr42

önkermányzati információs rendszerben történő kitöltéséval és annak az Igazgatóság részére papír
aiapnn történö megküídésévci
számai el.

(2) Az (1) bekezdés b) pentja szerinti eiszámaláshüz csatolni kell a fogíaikoztatetmak történö
tényleges kifizetés ígazclásául szelgálö számviteli 'biznnylatokat.
(3) Az elszámnlás faglalkaztatottmlként történik akként, hagy ;; foglalküztamttanként felmerül
ő
eltérések nam vanhatók össze és ha a kiüzetett támogatási összege

a) kisabbg mint a fnglalkoztatntmak történö tényleges kifizetés, a különbözet nem
igényelhető meg,
b) nagynbb) mint a fügfaikoztatotmak történő tényleges kíüzetés, a különbözctet
a kÖZ§JOÚÉí
köitségvetés részére vissza kell fizetni.
(4) A kedvazményezett összesített létszámának alakulására a támagatási döntés
meghozatala évét
kövatö' ötödik év utolsó napjáig a az éves költségvatési beszámoló időpontjáhcz
igazítüttan az 5.
melfékket e—br42 önkörmányzati információs rendszerben történő kíöitésévei és annak
az Igazgatóság
részére papír alapmu történő megküldésével évente beszámüi az Igazgatóságnak.

?. Záró rendelkezések
11. § ( í) Ez a rendelet —— a (2) bekezdésben foglalt kivétellel M a kihirdetését követő napnn
lép
hatályba.,

(2) A 12, § (2) bekezdése Rülí január 1—jén lép hatályba.

12. § mi
(?!)g
l mglléklgt az 5/2914 (Y. Bf.) BM raadelgmg
A kérclmmnel érintett Enkurmányntü társulási Minálunk kimum'tása
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Javaslat

az Egészségügyi-Szociális Közpant szalgáltatásainak és ellátásainak
intézményi térítési díja megállapítására

Előterjesztő;

Peleskei——Balázs Rita

igazgató

Tisztelt Tanács!

kban: Szt) 92,
A szeciálls igazgatásról és szoeiálís ellátásukról szóló 1993 évi III. törvény (e tevábbis
1997. évi
szóló
ról
igazgatás
i
gyámügy
§ (1) bekezdés b) pentje, valamint e gyemekek védelméről és
nyújtó
dást
gondoske
s
személye
a
alapján
e
XXXI. törvény (a tevábbiakbsn: C3yvt.) 29, § (3) bekezdés
társulás
yzati
önkormán
díjakról
térítési
ő
ellátásekról, azek igénybevételéről! valamint a fizetend
a társulási
fenntartó eseten a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat
megállapodásban.meghetámzettak szerint rendeletet alkot.
mányzstekre
A Salgótarján és Térsége Önkermányzatainek Társulásábsn reset vevő tagönkor
Jogú Várna
Megyei
ján
Salgótar
a
alapján
s
szánútás
venatkezásn - az E—ge'sesé—gügyí—eSzoeiálís Közpent

Önkermányzste all—tot rendeletet,
a szemelyes
Az Szt. 115! § (1) bekezdése, valamint a Gyvt, 147. § (l) bekezdése kimendjel hogy
léti
gyermekjó
nyújtó:
edást
gentioslc
s
szemelye
a
gendeskedás körébe tartezó sem;—iális, illetve
közpenti
e
és
.
önköltség
ási
seelgáltet
a
díja
térítési
slepellátáselt és gyermekvédelmi szakellátás
díjat több
költségvetésről szölö törvényben biztosított támegstás különbözete, Az intézményi térítési
lemek
költsége
közös
a
enl,
meghatám
kell
tásenkent
sselgálta
seelgáltstás és ellátás nyújtása eseten
ávsl,
megesetás
történö
n
arányába
nek
seelgáltatásenkéntí közvetlen költségei
en biztosított
A Magyarország 2014. évi közpemti költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXXt törvényb
továbbá a ssemélyes
támogatások ismeretében,, az Szt,, illetve a Gyvt. hívatkezett rendelkezéseinek,

en és a
gendeskodást nyújtó SZDCláliS ellátások térítési díjáról szóló 29/1993 (H. 17.) Kami. rendeletb
ások térítési
személyes gondoskodást nyújtó gyemekjáleti alapellátások és gyemekvédelml szakellát
rendeletben
Korm.
293
(XII.
.
328/2911
szóló
koln'ól
hizenyíté
lhstö
düáról és igénylésükhöz felhasxeá
tte s Társulás
feglaltsltnsk s ügyelembevétele'vel, ee Egészségügyi—Szeeiális Központ kiszámíte
intézményi terítésí
fenntartásában működtetett szociális és gyemekjűlétí ellátáselc e's szolgáltatásuk
kedvezmények
áíjelt. Az intézményi térítési díjakat jelen előterjesztés 1. mellékletet, az slkelmezmxdó
mertél-tét a 2. melléklete tartalmaezet
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy az alábbi határezsti javaslatot füg-adja el.

Határozati javaslat

1,

l,. napjától
Salgótarján és Térsége Önkermányxateinak Társulási Tanácsa a 2014. április
dest
gendeske
s
seemélye
ett
működtet
által
Közpent
dális
slkslmszsmlá, se Egészségügyi—Sze
tt
és
díjait
térítési
yl
inteemén
ellátások
tásnk,
szolgálta
nyújtó szuciális és gyemelejóléti
"
meg.
határezza
szerint
kedvezmenyek mértékét az lui?" melléklet
üm'lelő: ezennel
Felelg's', Szeles/né dr. Sem—lmi Melinda elnök

2.

Térsége
A Tanács felkéri elnökét, hogy Salgótarján Megyei Jogú Közgyűlése a Salgótatján és
szok
ól,
ellátásokr
nyújtó
dást
gondosko
s
személye
t
biztesftet
által
Önkemányzatainsk Társulása
yzati
igénybevételérölt valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2002. (Ill. 29.) önkúmtán
rendeletének módosítását az 1, pontban foglaltak szerinti tartalommal kezdeményezze—
Mam ezennel

u

Más,; Seékyné dr, Sztrémi Melinda elnök
a
Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulási Tanácsa elnöke felkéri
nyújtó
dást
gentleslce
tsgönkemányzstek pelgármestereit, hogy 2914, március Ill-ig a személyes

smeiális és gyennekjóléti

slmlgáltatások, ellátások: intézményi

térítési

díját,

illetve a

kedvezményű mértékét az 3-2, melléklet szerint képvisaliá—tesmleti határczattal hagyják jóvá, és
aj'óváhagyó határazatüt küldjék meg a Tanács elnökét,

mmm, március 10.
Mg; tagönkmmányzatok pülgánnestereí

Salgótarján, 2014. február 4.

Füleskei-Balázs Rita
igazgató

I. melléklet

EA I ?!2012. (III. 29) önkarmánymti rendelet I . Mellékletef

A Salgótarján és Térsége Önlmrmáuyzatainak Társulása által biztasf
tott személyea
gundúskgdást nyújtó ellátások intézményi térítési díja 2014. április
lető]
L) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 235 Ft/őra

RJ Étkeztetés:

Helyben fegyasztással

435 Ft '

' Élvitelénsk lehetővé tételével

435 Ft

Lakásra szállításával
435 Ft

*L*—" 515 Flfnap/háztartás kiszállítás

3313thMaggi JngftV
lza
É" metümegí

" ÉgpliHÉÉMenynéx'Jtesláü

Helyben fagyasztássál

345 Ft

Elvitelének lahetövé tételével

345 F;

Lakásra szállításával

345 Ft

viv—- 55 ?t/napfháxlartás kiszállítás

3.) Nappali ellátást nyújtó intézmény esetén:
21.36) Idősek nappali ellátása

Afáúykcr Idosek klubja
Salgótarján
Áramykor Időszak Klubja
Salgótarján

() thnap

_
345 Élt/nap

55 Ftv/nap

0 FUnap

345 Ft,/nap

55 Fünap

demans ellátás

Várkapu Idősek Klubja Saigátmján

o Ft/nap

345 Ft/nap

55 Fünap

Cered idősek Klubja

O Pif/nap

485 Ft/nap

55 Ft/nap

kazár Idősek Klubja

a thnap

435 Ft/nap

53 Ft,/nap

Rákóczibánya idősek Klubja

[) thnap

435 Ft/nap

55 Ft/nap

Naplemente Icfősek Klúbja

() Ft/nap

485 thnap

55 FUnap

Sóshartyán Idösek Klubja

D thnap

435 thnap

Zabar Idősek Kiubja

Ú Ft./nap

435 Fil/nap

55 Fta'nap

O Minap

485 Fu'nap

55 thnap

Sxílaspúgúny Idősek Klubja

'

55 Flt/nap

Ehh.) Fugyatékas szamé'lyek nappali ellátása
Napközbeni tartózkaáa's íntéxméayi térítési díja

1.030 Ffi/fő / nap

Nappali ellátás keretében igénybe vett étkextetés intéaményí térítési
díja
gyermekkorú eilátott esetén

435 Ftlfőlnap

Nappali ellátás keretében igénybe vett étkeztetés intézményi térítési
díja
felnöttkgrú ellátott esetén

600 Ft/főinap

Napköxheni tartózkudás és ott étkezés intéxményi térítési díja gyerme
kkurú
ellátott esetén

950 Ft/fii/náp

Napközbeni tartózkodás és ütt étkezés intézményi térítési díja felnött alám

LGBD Ftifőirjáp

esetén

40 Támagatő szalgálat intézményi térítési díj; 0 Ft

5.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díj:
150 Ft! nap

6.) Tartós bentlakásüs intéxményí ellátás: Idősek, Dtt'húna Cereá

Idősek Otthoná - Cai-ed

ZÁÖÉFÚHHP , ; , *

71.920 mű

73 Gyermekjóléti alapellátásnk;

Családók Átmehéti Ótthoha aes

1345 FÉ/nap

55.350 Ftlhn

3.510 Pit/nap

mason "Ft/hó

Gyermekek Átmeneti Dtthcma

3353!

s.) Hajléktalan személyek átmmü szállása (Női és FM; Átmeneti Smálló)

Ménynmtésmií
Női és Férfi Átmenzgtí Szállő

755 _FUnap

ami ínfezmenyl riff
32.710 Ftíhő

9.) Fagyatékas személyek ápuló—gonduzű célú lakóntthana

Fógyatékús személyek ápúló—
2350 Ft/nap
göndaaó célú [akómthgna

57.440 Filhó

HI.) Gyermekek napközbeni ellátása

[száztgáimás
Családi napközi,

* Eüaezméstémea mia,
2.435 Ft/uap

; ; 435'Ft/hó

'

3. mellékle!
IA ] ?!2012, (III ER) ánkarmánysmi rendElet 2, melléklete/

A Salgótarján és Térsége-. Önkurmányzatainak Társulá3a által biztosított egyes szociális,
gyermekjóléti, gyemmkvédelmi ellátások személyi térítési díjainak megállapítása snrán
alkalmazandó kedvezmények 2014. április ldtől

1.) Házi segítségnyújtás személyi térítési díj kedvexménye minden esetben: %%

z.) Étkeztetés

4.75'og—Ft—zg

45 %

42.751 — 35590 Ft —ig

25 %

35.591, ma:

o %

427503 Fat-ig

39 %

4235; mm _, 35.500 Ft 43

15 %

35501 Ft—től

(x%

3.) Nappali ellátást nyújtó intéxmények

3.133 Fogyatékas személyek nappali ellátása
Utál kül? mén? . ,

57369 H—lg
57.001 Ft-tőf w 71350 Ffi-íg
71351 Ft—tól

él,) Gyermekjóiétí alapellátásuk

Gyermekek Átmeneti Útthnna

1 gyárnak esetén

!5 %

2 gyermek csatára

25 %

3 gyünnek esetén

35 %

4 gyermek esetén

45 %

5 vagy több gyermek esetén

50 %

Családok Átmeneti Otthona

; szulőyei ' '

1 gyúrnak eséfén

2093 *

2 gyermek esetén

2595:

3 gyermgk esetén

sem

4 gyermek esetén
5 vagy több gyermek eastén

4

'

* 25541
;

W

4094;

4594:

50%

23.501. Ft-tól 42.750 Ft—ig

40 %

42.751 Ft-tó!

30 %

Családi napközi keretében nyújtón személyek
szolgáltatás esetén alkaímazandó kedvezmény

am

%%

Ha Iéktalan szemü: rek átmneti szállása

§.) Családi napközi:

30%

A 27771997. Karm. rendelet szerint:
1.

§ (1)1A

rendeletben

fnglaltakat

kell

alkalmazni

a

nemzeti

köxnevelésröl szölö 2011 évi C_XC. törvény (a továbbiakban: Mkt.) 62. § (2)
bekezdésében szabálynzntt továbbképzés (a tcvábbíakban: továbbképzés)
megtervezésére, megszervezésére.
(2); A

nevelési-oktatási

meghatárazott

feladata-k

intézmény

vesetője

végrehajtására,

a

az

(1)

bekeadésben

pedagógiai

prngram

ügyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a tnvábbiakban: továbbképsésí
idöszak) tnvábbképzési programnt készít. A tnvábbképzési prngramnt a
nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el A
tnvábbképzési időszak a prngram elfngadésát követő év szentel—nna hónap
első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utalsó munkanapján
fejeződik be. A tnvábbképzési magamat a tavábbképzési tartásnak alső
évét megelőző év március tti-éig kell eltagadni— A tnvábbképzésí prngram
feíülvixsgálatár'a a fenntartóval egyeztatva évente egy alkalnmmal kerülhet

ser.
A 346/2013. (lX.3D.) Knrmányrendnlnt, amely a pedagógus tnvábbképzésröl, a
pedagógus—

szakvizsgáról,

valamint

a

tnvábbképxésben

résztvevők

juttatásairól és kedvezményelrtál szóló 277/1997. (th.22.) Knmányrendelet

módosításáról randetkeztk.
E rendelet szerint a nevelőtestület véleményének kikérését követően a
fenntartó döntési jngkörébe tette a köznevelési intézmények 5 évre szóló
tnvábbképzési programjának jóváhagyását,

Ezzal együtt módnsul a tnvábbképxés finanszírozási rendszere isi A
megváltnzntt pedagógus tnvábbképzésekre vonatknzó rendelet értelmében ,,a
pedagógus

továbbképzés

az

állami

közfeladat

ellátás

keretében

téríténmentes'ü tehát az állami és önkormányzati fenntartású lntéxményakből
jelentkezö pedagógusnkat képzési köti—ség nem terheli,? Változás az is, nagy ha
a részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, a fenntartó a teljes
összeget tlnanszlrozhatja.

A 2771199? Künn. rendeíet szerint 1. §(1)3; és (2); bekezdése alapján

a Karanwsági Kerakgrdö Óvada 5 évre szóm tavábbképzési terve:
1. Tóth Szőllős Mária
2. Tőzsér Klára
Köxektatási vezetö pedagógus — szakvíxaga tcvábbképzéa

3. Gácsíné Újj Mária pedagógus - szakvízgga
4. Érintett pedagégusok:
A Pedagógiai Szakszolgálat illetve pályázati útan meghirdetett ingyenes
továbbképzéseken vafó részvétel.

EU

Az öt évre szóló tavábbképzési tervet jóváhagyta:

Salgótarján és Térsége Önkarmányzatainak Táraulása
Cím: 3100 Saigótarién, Múzeum tér "i.

Te!: 321422—381
E—mail: stotgsalgetarianhu

Javaslat

a Salgátarjtin és Térsége Önkarmányzatainak Társulása Társulási

Megállapadáxának mádasítiísám

Előtgzjasztő?

Székyaé du Szirémi Meki: da
f:!nők

2014 február 12,

Gimi 31OD Salgótarján, Múzeum tér 1, Tel.: 32l422—381 ,E—mail: fájtgíagaggggrigmm

Tisztelt Tanács!

A Salgótarjánl Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa (a tnvábbiakban: Tanács) l4/20l3.(lV.24.)
a
TTh. számú ltatárngatával fngadta el, majd Zil/züllwlllg.) T'llltt SZ. hatámmtával mádosítntta
Társulási Megállapndást.
k
A Társulás elncwzése 20l3. július l. napjátdl '%Salgótnrján és Térsége Önknrmányzataina
Társulása" névre módnault.

ldöködben az alábbi módnsításmk igénye merült fel:
ii A társuláshoz történö csatlaknzási szándékának kifejezését követően Lucfalva Község

Önkmmányzatának Képviselő-testülete a 88X2013,(VLIS,) Öhl sz. és a ldl/ZOlBtXlEG.) Öh. sz;
határozatában, Márkháza Község Önknrmányzatának Képviselő—testülete a MámaB/dö.) Öh— 32.
és a 67/2013.(Xl.29l) ön. sz, ltatárnzatánan, mig Nagyhárlcány Község Önknrmányzatának
Képviselő—testülete a 40/20l3.(VI.25.) Öh. sz, és a 74/2013.(Xll.l33.) Óh. szi határdzntában tett
eleget határidőben a Magyarmszág helyi önkúrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben, illetve a társulási megállapodásban fnglalt csatlakozási követelményeknek mely a
társulási megállapodáa módasltását indokolja.
2. A kntábban alkalmazntt szakfeladati ködök helyett 2014. január l. napjától a kormányzati
funkciók, államháztartási szakfeladatnlt és szakágazatok nsztályczásl rendjéről szóló, ÖSIZOB.
Gali?) MGM rendeletben föglalt új, ltnrmányzati funkció kódok alkalmazandók. Ennel;
'knrrcknlója a Magyar Államkincstár által ltiaddtt segédldt alapján történt, illetve 2014. Február Zil-ig
kivételt—lá lehetőség nyílt a kódok dakumenmmsablon Segítségével történö, külön tanácsi hatát'nzat

nélküli módositására,
Az, államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 358/20l l. (XHBIJ Kdrmányrendnlet IBC].
§ (4) bekezdésn rendelkezett arról, nagy fenti esetben a benyújtott nyomtatványban szereplő
módnsltás adatait a 50an következö módosításkor kell 32 egységes szarkczetbe fnglalt Szabályzaton
Előbbi jogszabály llll. §-a értelmében a gazdálkodási besnrnlás—ra vanatküaó
átvezetnL
bejegyzégek törlésének átvezetése: szintén ugyanekknr történik, Utóbbi rendelkezéssel
összefüggésben az Egészségügyi —— Snnciális Központra (a továbblakbanz ESZK) venatlzczóg

gadálltndási beam—elásva vnnatltdzó meghatámzás törlése sxtlkséges,
3. lnclnkdlttá vált a ,,társulás által 'fesnntartntt intéxmény" megnevezés használata (a knrábbl ,,l—tözös
intézmény" helyett).
4. Egyéb módnsltásnk:
— Salgótarján székhely önlwrmányzatként történö megnevezése.
_! Millanuár l—jei laknsságszám átvezetéise
* A l4/2013,(IV.24,) TThl sxámú határozattal nlfbgadntt Társulási Megállapndágban a Tanács a
belső ellenömégi feladatellátást 2013; december 3l—lg vállalta? amért nélsnerü a belső nllenörzdsi
feladatait t.i. pontból való törlése, illetve az "li/2. l 3, pont hatálynn kívül helyezése.
— Salgótarján Megyei Jogú Város Önkdrmányzatának kijelölége az ÉSZK által nyújtsd, személyes
gcndnskndást nyújtó ellátásokról, azal-t igénybevételét-ől, valamint a fizetendő térltégi díjakról Szóló
rendelet megalketására,
- Csatlakozó tagnltra tnkintcttel indokait a Tanács határnzatképességének, szavazati arányainak
mádnditása.
—- Záró rendnlkazésnkben szükséges a Függelékek címének módnsítása.
, lpnlytarnóc Község Önknrmányzatának címe időközben Felszabadulás út S-röl Határ út 5-re
váltazntta Karancnalján — időközi válaaztás keretében - pnlgármestcvré választanák Sulynk Oszkár
Jánosnét, illetve a úsadaknzdk adatainak bevezetéae miatt szükséges az I. melléklet módosítása.

az ESZE alapító
- A szociális feladatellátásokra vamatkezó karmányzatl funkcióit a jövőben csak
okiratában

lesznek

megtalálhatók,

Taklntettel

arra,

langy

a

Salgótarján

és

Térsége

ult, hegy a
Önkarmányzatainak Társulási Tamara-.a 13/20E3.(V.29L) TTh, szi határamtával hüzgájár
rendelési
vámos? és várüskömyélr közpúnti ügyeleti, valamint a hétvégi és ünnepnapi gyermekmvasi
feladamk
feladataim 2013. július !, napjától a Szent, Lázár Megyei Kórház lássa, el? említett
kikerültek a felsoroláábóll
idöközben tudomásunkra jutatta, hagy Kazár Község Képviselő—testülete a Tanács 49520l3,(15il.27.)
jóvá, emiatt a
TThl sz. határozatával elfegadatt társulási megállapüdás módasítást nem hagyta

Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés nem lahetséges,
és annak
mirel annak kellékrp hogy minden tagönkormányzat jóváhagyja az alapdokumentU'müt
döntését
l
nüvember
Tanács
a
hagy
vált,
mödasítáÉalt. Fenti lndtkakra tekintettel aiilkségessé
visszat/ama,

Tirstelt Tanács!

Kérem az előterjesztést megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok eltbgadását,

Határazati javaslat

1, A Salgótarján és Térsége Önkürmányzatainak Társulásának Társulási Tanácsa a 14/2013. (NEM
.
TTlL számú határazatával elfogadgtt Társulási Megállapüdást az ll melléklet szem—int módnsitja
Hatágigm: azonnal

Eglglg's: Székyná dr. Sztrémi Melinda, elnök

Megyei
2. A Tanács felkéri elnökét, hogy nyüjtsun be kérelmet a Magyar Államkincstár Nógrád
sának
módosítá
pmdás
lgázgatéságáhnz — a döntésről szóló határ—eat és a Társulási Megálla
megküldésével — a törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetés céljából.
Hat * ";azennal

Frlglg'§; Sxékzyné drl Sztrémi Melinda elnök

3. A Tanács

álg/EÚlBllíXIET) Tfh. sz. határűíatával elfagadatt, társulási magállapodás

módüsltásáról szóló hatámzatát hatályúrl kívül hülye—ait
l—lgtággg: annual

Egl';lős: Székyrté dr, Sztrémi Melinda elnök

Salgótarján, 2014. január 30.

Székyná dr. Sztrémi Melinda
elnök

L melléklet a ".,/2014. (H.H.)TTh. sz. határazathoz

SALGÖTARJÁN Ég TÉRSÉGE ÖNKÚRMÁNYZATAINAK TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MÉGÁLLAPODÁSA
2. számú módosítás

A Salgótarjáni Kísiérség Többcélú Társulásának Tagönlcarmánygataí a Tanács l4/20l3,
(Il/243 TTh. sz. határazatával alfügadütt Salgótarján és Térsége Önkürmányzataínak
Társulága Társulási Megállapúdáaát a Tanács .../2014. (m....) TTh.5;a. határozatával az:

alábbiak szerint módnsitják:
l. A Táraulásl Magállapüdás Ul .4, Püntja az alábbiak szerint módasul:
nlfl. A Társulás székhelye: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1,

A Társulás sxékhely önkarmányzma: Salgázmján Maggi Jagú Város Önkarmányzam
A Társulás lakosságszáma: 65.883fő (2013. január H lakasMgszám)
A társult települések lakasságszámát a 2, mellékle! tartalmazza."
A. Társulási Megállapndáa ll! l,l. Püntja a ,,2013. dewmber 3lmig - belső ellanörzésl
felaclatok" szövegrész törlése következtében az alábbiak szrsrint mádúsul:
"1.1, A Társulás az alálábífélgdamkaz !ág'a zal:
— egészségügyifeladamk
— .S'zmuc113"!szfiaIa'c'icrlcrvk§
— germeljólélijéladamk "

A, Társulási Megállapüdás ll/ ! .4, Püntja a ülggalékrc utalás nő:-lása miatt az
alábbiak szerint módcsul:
"1.4 A Társulás szaciális é,? germeljól'ézijéladazainak ellálásám kölmégvel'éxí
szerver glapímzz, Kiszérxégi Szacíálís és Gyermegiólézi Ssalgáltalá Központ néven Az

inzézmény 2013. július !. napjáiöl a Salgózmján Meget" Jogú Véras Önkarmánysam
álzal alapítarr ggésgségúgf—Ssociálís Közpom bealvadásámi Egészségügyi-Szac:iális
Közpam (a fovábbz'akban: ESZE) néven működik "
A Társulási Megállapüdás Il. "A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök"
fejezetének Lil pontja az alábbiakra mödgsul:
.. !,5, A Társulás munkasgewwefíjésladamit az aíábbi költségvetési szervek [éljék ei. "

5. A Társulási Megállapadág II. ,,A Társulás által ellátatt feladat-és haiáskörök"

fejemlénak 3.5, pöntjaal alábbi 1.5.l. és 1.5.2. alpanmkkal egészül ki:
,, LS. ] . Az általángs munkmxeWezetíijla'ladalakát (Társulási Tanács üléseinek előkészítése,
lebarzyalítám, a Társulási Tanács üléseijegyzőkönyveinek és hazámmmirmk ÉUÉÉÉEZ'IÉSE,

nyilvántartása, a páüázamk előkészítéls'e, végrekgjsám és utánképelése, ;: Társulási
Tanács és a; el;:ökfeladaminak ellátásába: szükséges dokumenmmak elkészítése) allá'tá

sxewesat neve és címe: Salgóiarján Megyei Jag? Váras Polgármesteri Hivatala, 3100
Salgóiaiján, Múzeum tér 1,

A Támulás és a Polgármesteri Hivatal kösöttí megállapadásl az l , jüggelélc mrmlmazza. "
"153. Ág Áht; 22 § (§) büfé-adása szafari, a Társulás bevételével és kiadásaival
kapcsalams tervazésf. gaádálkocfási, ellenőrzési, jinanszímzási, üáatszolgállatási és
balssámolásiáladaiakat a Salgótarján Megyei Jagú Miraz: Önkarmányxam által alapímll
Káltségvetész' Inzézmények Gagclaságí Sgúlgálara (a tavábűfakban: KIGSZ) (3100
Salgármjián, Kassai sar 23.) Hah el.

A Társulás és (: KICÉSZ közötti magbízási ssergőa'ész a lűggelék tartalmazga. "
6. A Társulási Magállapndás ll, HA Társulás által ellátett feladat—és hatáskörök"
fejezetének 1.6. puntja halyábe az alábbi rendelkexés lép:
"A Társuláxi Tanács Salgótarján Megyei Jagú Város Önkormányzalál jelöli ki a
személyes gondoskaclász gyűlő ellálásalcról, (§;ka igénybevételéről; vglafnini (;
tar.

7. A Társulási Megállapodás II. ,,A Táramlás által cllátett feladat-és hatáskörök" fgiezete az
alábbi 1.7. pünttal egészül kí:
,, l; 75 A Társulási Tanács — az ESEK számítása alapján — minden évjebmár 28—53

lag—[áramlat hoz :! Társulásjknmgríásáéan lévő ESZE által alkalmcmandó személyes
gandaskoáláxl nyújzá ellálámkrál, ágak igénybevételéről, valamim ajízetena'ó' íérílésí
újakról, msly alapján az 1.6. pamlag)": kijelöli links—rmányzat mmden év áprílíS l—i'g
rendeletet alkat a Társulás ellátási terülelélwe vanazlcóxóan
8. A Társulási Mggállapüdás Ill./lla Pontja azt alábbiak szerint mödcsul:
"110, A Tanács akkor határozatképes, ha legalább 14 település ,_ mely meghaladja a
szavatok felét majdan van.
9. A Társulási Megállapúdás III,/332. és 3.13. Püntjal az alábbiak szallni; módüsulnak:

,312. A javaslat ÉlfügEÚÉÉÉhDZ legalább annyi tag _. legalább 8 lelepülés - igen
szaVazata

szükséges, amely müghaladja ajülcn lévö tagük szavazatainak a felét és

az általuk
képviselt települések lakosságszámának egyharmadát,
33—13, Minősített többséggel, 3232 legalább 8 lag igan .s-zavamláml — amely eléri a
tagük szavazatának több mint felét és 32 általuk képviselt lelepülésak
lakosságszámának a felét - fúgaclhatók el az alábbi döntések:
a.) pénzügyi hazaájárulást igénylő pályázat benyújtása, az ahhoz szükségas települési
hozzájárulás meghatározása;

la.) költségvetés clfbgadása és módüsítása;
cl) költségvetési beszámalö elfagadásla;
cl.) a társulási megállapodás módügításáhezg
e.) a Tanáas elnökének és az alelnököknek a magválasxtásáhúx."

10. A Támulásl Megállapadás Vili Pnntjának' máscdik francia bekezdése 33 alábbiak
sxerlnt mödasul:
m a gyermekek átmenati Gabona, a családok átmeneti útthona, valamint a

2013. június 30—áz'g Salgótarján Megyei Jagú Párás Önkarmánygam jénnlartásábarz
lévő ESZK által 2013, július l-jét megelőzően cllátatt szalgáltatások (egészségügyi

alapellátás a fagászalí úgyalet kivételével, hajléktalanúk nappali melegedőja
átl—nemü ellátása, családi napközi, segélyezési feladatok, fúgyatékgsgk nappali
ellátása,, lakóotthonl ellátása) müködtfatésének költségeit Salgótarján Megyei Jngú
"Város Önkürmányzata viszik"

ll_ A Társulási Magállapedás "V./'! .4. Pontja az alábbiak szerint módüsul:
"l,-4, A tag általjlaeterídő pérxgüg'i hazxájár'uiásfarmáí és a hejzelés mócgia;
,,

tagdg' ;: TÚRÉCS által a Társulás tárgyévi kálrségverésének elfogadásával

egyidejűleg megimtámgan mértékben, a zggdy' megállapíitíxát követően ;: KICESZ filia!

kiállímtt Számla elleríéban,
—
;: jéladátellátás költségeit a költségvetés eüagadását követően megkőtőrt
egyedi megállapodásch alapján, áladatí pénzeszközként :: Tanács által meghaxámzai!
részletekban átumlással ;: Társulás DTP Bank Zn,—nél EPEZEIE'H !] ?41000315454120—
ÖOOOÖGOO sg. bankszámlájára történő átutalással

Amennyiben a fenti határidőig nem történik mag a befizetés, a tag nem gyakemlhatja
tagsági júgalt."
IZ. A Társulási Mcgállapmlás V.Il §. Puntja az. alábbiak gzerint módnsul:
,,LS, A Társulás a tag által vállalt pénzügyi hazzájámlás nem teljesítése esetén
hasadási megbízást nyújt. be a tag pénzfürgalmí szölgáltatójáhúz a tag résxáröl a
pénzfürgalmi szglgáltatójának adott felhatalmazó nyilatkozat alapján
Az Ul. pünt szerinti megállapüdáscak és a fülhatalmazó levél mintáját a 3. flggelék

tartalmazza."
13. Társulási Megállapodás wil, címe az alábbiak szerint módasul:
"4, A Társulás általjénnmriarí intézmény fenntartása, Enanszímzágn
14. A Társulási Megállapúdás Él!—4.1. Püntja a ,,költségvetési" szövegrész törlése és a
,,köxös intéxmény" kifejezés "társulás által fenntartott íntéxmény" kifejezésre módosulása
következtében az alábbiak szerint módesulz
,, 4.1.

A társulás álfalfenmarmtf imázményknntartása és: jímfmxzímgám, fürrásai
a vanaíkozá
állami íárrmgalásből történik. A lámagatás igényléSg és

_fllí'lhűSÉHálÉS'íL? (: vanaíküáó jagszglaályi előírásait Harim förlénííc, Az alapífói
jogókráí való rendelkeséseke; ag imésmérsy alapító kaFűIÚ tarialmagza "
lí A Táráulásí Megállapodás VI./li Pontja az alábbiak szerint módosul:
,,l .5.
A megállapüdás ülggelékcí:
!. függelék: A Társulás és Salgázarján Megyei Jogú Váms _Pülgármffslerí

Hivatala köszön létrejön megállapadás ;? marakasze'weser(feladatai: ÉHÓIÖ'SÉFG
2, függelék: Megbízási szerződés :: Tármíáx és :? HÚSÉ' között a gasdálködási
_féladamk elláfáxára

3, függelék: Megállapadásak ésfelhatalmazó levél minn'ljv'a
lő. A Társulási Megállapúdás l. mallékleta helyébe jelen megállapodás módosítás !.
melléklete lép
17, A Társulási Ma—gállapúdás 2. melléklete helyébe jelen megállapcxdás módosítás 2,
melléklete lép

13 A Társulási Megállapadáa 3. melléklete helyébe jcfen megáliapodás módnsftás 3,
melléklete lép

19. Hatályát vasztí a Társulási Megállapedás WE, ! 3, Pemja,
(1.113.

A

tag

önkarmányzamk

belső

aknára—ését

:;

Társulás

áíla!

foglalkoztamlz belső ellenőrök — az évente eyagadon belső él!:gnó'rgéxi (ér?-v alapján ,,
végzik. ")
201 A TársuIáSi Megállapodás jelen módesítássa'l nem érintett részei váítozatlanul
hatályban maradnak
2]. Man módosítás a Tagönkürmányzatok alábbi képviseiö-testületi és közgyűiési
határozatai, vaíamím; a Társuiási Tanács WHO M. (. ....) frasz, hatámmta alapján, a
törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatáiyba.
Salgótarján, 2014. február 12.

Záradék
Jelen megáiíapadást az aíábbí képviselő-testületek hagyták jóvá és fugadták s! előírásait és
önmagukra és tgstülümikm venatküzó kötelezö rendelkezésként.

Sa!gótarján Megyei Jügú Város; Közgyűlése:
Bá'rna Község Képviselő-tesmictc
Cered Község Képviselői—testülete
Egyházaagcrge Közaég Képviselőutsstülem

Étes Község Képviselő-testülgte
Ipelyiamóc Község Képviselő-testülete

Karancsaija Község Képviseíő-tcstületc
Karanssrberény Község Képviseíő—testüíete
Karanaskeszi Község Képviselő—testülete
Karancslapujtö Község Képviselő-testülete

Karancsság Község Képvisekö—testülete

Kazár Község Képviselő—testülete
Kishartyán Község Képviselő-tésmlete

Lítke Község Képviselő-testülete
Luzfaíva Község Képviselő-testülete
Márkháza Köxség KépviseIÖ—testülete
Mátraszcle Község Képvísciöatestülete
Mihátygerge Község Képviselő-msmlew
Nagybáfkány Község Képviselő-testülete

Rákóczíbánya Köxség Képviselő—testülete
Ságújfalu Község Képviaelö-mstülctc
Smmskőúifaiu Község Képviselő—testülete
S—óshartyán Község Képviselő-testükre

Szalmatems Község Képviselő—testülete
Sgííaspogúny Kűxség Képviselő—testülete
Vizslás Község Képviselő—'testüiata
Éabar Község Képviselő—testülete

.,.JZCH ák (;

) Öh. sz. határszatával

A módasított —— egységes szerkezetbe fbgíalt .. Társulási Megáiíapodást az érintett
önkürmányzatok döntése afapján a pülgármesterek aláírásukkal látják el.
Salgótarján Megyei Jogú Várüs Közgyűtéac nevében

Székyné dr. Sztrémi Meiinda
palgármesmr

Báma Község Képviseiő—tastülete nevében

Tóth Kármyné
polgármüste—r

Garad Község Képviselő—testülete nevében

(Szem Árpád
pülgármester

Egyházasgcrge Köxség Képviselő-tagtüicm nevében

Révay Endre
pülgármester

Etes Község Képviselő—tastülme nesvében

Lénárt Dezső
púlgámcster

Ipalytamóe Község Képviselöütestülme nevében

Bclyós Gáborné
polgármester

Karancsalja Község Kápvisglö—tcstülete nüvében

511!ka Cisakár Jánosné
pülgármester

Karancsberény Község Képviselő-testülete: nevében

Csabainé Freistág Erzsébet
poigármeater

Karancsküszi Község, Eépvígeiö—tastüíetc nevében

Kurunczi istván

palgármeswr

Karancslapujtö Község Képviselő-testülszte havában

Somaskőí Tibür

paigármemr

Karancsság Köüég Képviselő—testülete nevében

Tóth Tihamér
pelgármüster

Kazár Község KépviseIö—testülete nevében

Mülnár Katalin
polgármeatcr

Kishartyán Község Kégwisatő—testületa nevében

Varga Oszkár
púigármaster

Lítke Község KépvisaIő—tastülete nevében

Versegi Én!—tán
polgármester

Lucfakva Község Képviseiönteswiete nsvében

Bakos Gyula

polgármcster

Márkháza Község Képviselő-testületi: nevében

dr. Brenda Péter

polgármester

Mátraszele Község Képviseíő-testülete nevében

Vincza László.
palgármester

Mihálygarge Község KépviseIö—testülate havában

Szikoráné Sebestyén Katalin
polgármester

Nagyhárkány Község Képviselő-testülete nevében

üümbüvárí Edina
pülgármcster

Rákóczíbánya Község Képviselő—testülete; nevében

Bencsik Ernő
pülgármester

Ságújfalu Község Képviselő-testülete nevé—ban

Szantes Attila
peigármaster

Snmúskőűjfalu Kőaség Képviselő-téstülcte nevében

Dr. Tóth László
palgármaster

Sóshartyán Község Képviseíő-testületc navébcm

Tóth Gabriella
polgármester

Szalmatercs Község Képviselő-tastüíete nevében

Szentes Dezső
pnl'gárme—ster

Szíiaapegmy Község Képviselő—testülete nevében

Nagy György
púlgármeater

Vizslás Község Képviselö-testülcte nevé-bün

Angyal Jenö

polgármester

Zabár Község Képviselő—testülüte nevében

Nagy Tamás
pülgármestar

IO

1, melléklet

A Társulás tagjai
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3160 Salgótarjáni Múzeum tér §:
Salgótarján Megyei Jogú Várna: Önkmmányzata
Képvisali: Székyné dr. Szttémí Melinda penig—ármester

Rám—3 Község Önkm'mányzata

3126 Ráma Petőfi út 23:

Képviseiit Téth Kárulyaé polgárm ester

Carta KöaSég Önkürmányzata
Képviseii; Czene Árpáá pülgáfmester
5gyházasgergc Közscg Önkgrmányzata
Képvissli: Révay Endre pelgármester
Bites Község Önkormányzata
Képvísclá: Lénárt Demö püigármester

lpülytamúc Község Önkamányzata

3123 Ezred, Jókai út 3,

3 ! 85 Egyházasgerge, Fő út 36.

3 3313 Ewa Rákűcaí út 94.
3138 ipotlwamác, Határ új 5,

Képviseli: Balyós Gábemé polgármester

Karancsaija Község Címke—mányzata
Képvisgli. Suiyak Ös:ká: Jánasné palgármestgr

3181 Karancmlja, Rákóczi út 174.

Karancsbarény Község Önlwrmányzata
Képvíscli: Csabainé Freistág Erzsébet púlgámcám—r

3137 Karansaberényx Petöfi ütő?

Karancskcszi Község (§:kamányzata

3153 "fiammal—teszi, Fő út 49:

Képviscli: Kumuezí !:wán pnlgármcstcr
Karancslapujtü Közgég Önkarmányzata
Képviseli: Somösköi Tihm' mig-ármester

3182 Karancslapujáö, Rákóczi út 95:

Karancs—ság Köxség Önlcmm—ányzata

3163 Karancsság, Küssuth út 64.

Képviseli: Tóth Tihamér puígármüster

Kazán Község Önkormányzata
Képviseíí: Marinát Katalin polgármesler

3127 Kassán Tanács úti.

Kighartyán Község Önkörmányímta
Képviselí: Varga Oszkár pglgármesm

3161 Kíghartyán, Rákóczi út 70.

Lítke Község Önkürmányza'ca

3186 Litke, Kessuth út 31.

Képviscli: Verssgi Zaltán pgigár'mcster

Lugf'aíva Község Önkúrmányfam

5 329 Lifcfalm, Rákáfszi rí! 58:

Képvis—elf: Eakas Cíwla palgármesfsr

Márkhám hüség Önkarmáwymm

3075 Márkizáía. Rókáczi 12523.

Képvixeli. d; Banda Péter palgáwmasra:
Mátraszelc Község Önkürmányzata
Képviscü: Vinci—te Lásáá pelgármaxtcr

3142 Mátraszelc. Saabadság út 63.

Mihálygcrgc Köz'sé—g Önkmmányzata

3184 Mihálygtrge, Rákúczí út 40.

Képviscü: Szíkoráné Sebestyén Kataíi'n pülgármesicr

Nagybárkány Kürség Önkarmánymla
Képviselá. Damimvári Edina paígármr;war

3975 Nezgglbárkány Fefáfíí úr ő!.

Ráköczíhánya Község Önkormányzata
Képviseíi: Bencsik Ernő pulgármestex

315E Rákócgíbánya, Fő tér 8:

áágujfaiu Község Önkormányzata

3162 Ságújfalu, Dóm Gy, 1415,

Képvisclí: Szentes Attila, palgármestcr
Somosköújfalu Község Önkormányzata
Képviseií: Dr Tóth Lásxló pmlgármeste?
Sóshartyáü Község Önknrmányzata
Képviseli; Tötth Gabriella polgármester

3 EZ? Sünmgköújfagm Somosi 13822.
3131 Söshat'tyán. Dó'zsa Gy, üt !.

Szalmatcrcg Küz'ség Önkúrmányxata;

31 3 Sgatmamms, Kassuth út 43:

Képviseli: szemes Dezső pslgármester
Szilaspogany Község Önkormányzata
Képviselíi Nagy György pmgármester

3125 Szílaspaganyx Rákúcxi út 45.

26.

Vizslás Község Önkürmánygata

3123 Vizslás, Kessuth út 69.

37.

Képviselé: AngyaEMenő peigármester
Zabar Község Önküm'aányzata
Képviscli: Nagy Tamás pnlgármcstcr

3124 Zabm; Petőfi üt "26:

3, melléklet
A Társulás tagjainak lakasságszáma és szavazatszáma

_
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3. melléklet

A Társulás áitá] ellátütt feladatuk,

Államháztartási szakágazat: 841105

Heiyi önkormányzatok és társulásak igazgatási

tevékenysége

Smakmaí alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelö'iése:
011130 Önkormányzamk És önkmmányzati hivatalait jagaíkotö és áltaíánüa igazgatási
tevékenysége

SALGÓTARJÁN És TÉRSÉGE ÖNKÚRMÁNYZATMNAK TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPDDÁSA
- múdosításckkal egységes. szerkezetben ,,

Salgótarján Megyei legű Várús és a térségében alhalyezkadő települési önkarmányzatok ;;
Magyamrszág helyi önkormányzataíról szóló 2011; évi CLXXXIX. törvény alapján annak
érdekében, hagy önkormányxatl feladatliörüküt hatékenyabban lássák el, egyes
közgzolgáltatásaíkat blztcasítsák és fejlesszék, társulásl: butának lét-re, melynek működésére
vonatkam szabályokat az alábbiakban halárnzgáli meg:
I.

ÁLTALÁNÚS RENDELKEZÉSEK

l_l,—

Salgótarján Megyei legű Váres és a térségéhaz tartazó települéaí önkormányzatck
képvlaclÖ—testületei önkmmányzatí társulást; hazának létre:.
A társult települési önkarmányzatok felsoralását w— a társulás tagjainak nevét,
székhelyét, és képviselőjének nevét — a megállapedás ], maliéklete tartalmazza.

LE.

A társulás alapításáról rendelkező hatalmat: 1/2904. 0729.) TTh.
A társulás alapításkmi neve: Salgótarjáni Kisiárség Többcélú Társulása

l.3,

A társulás neve.:

Salgótarján és Térsége Önkmmányzaminak Társulása (a

tcvábbiakbau: Társulás), Rövidített neve: STÖT
l.4,

ATársulás Székhelye: 33190 Salgátmján Múzeum tér l_
A Társulás székhely önlmrmányzata: Salgótarján Megyei legű Váms Önkúrmányzata
A Társulás lakosságsmma: (55.883 fő (EGISIjanuár l—l laknaságszám?
A társult telspülésel—i laküaságszámát a 3. melléklet tartalmazza.

A Társulás működési területe: a térséget alkatú települési önkormányáatok
külgazgatásí területen

Lá,

ATársulás határazatlan idörejön létre.

1.7.

A Társulás jngi személy?

1.8,

A Társulás képviseletét a Társulás ülnöke, akadályamatása esetén a kijelölt alelnök
látja el.,

*

Módesímtta ;; Tanács .JZDMUI. 125) TThi azámú határozata, hatály—as: Törwkönyvl nyilvántartásba való

a..

1.5.

bejegyzés napjától.
Módosítom a Tanács ..lEOln'LUl. [ 2.) 'l'Tll. számú halámizala halála/05: Törzskönyvi nyilvántartásba való
bgjágyxég napjától.

HG,

A Társulás bélyegzője: Salgótarján és. Térsége: Önkarmányzatainak Társulása felirattal
elláttam körbélyegző, közápan Magyarország címerével!
A Társulás működésének részletes szabályait a Szervezeti és Müködési Sziabályzat
tartalmazza.

II.
A TÁRBULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- És HATÁSKÖRÖK
LL

A Társulás az alábbi feladataikat látja el:
egészségügyi feladatok?
szeclális feladatük,

gyermekjóléti, felarzlzsllzükz.3
l .2.

A Társulás által elláma feladatúk részletezését a 3. maláj—flat tartalmazza.

l.?n

A feladatellátág módja:

költségvetési SZÉI'V, gazdálkodó szervezet, núnpmllt szervezet és egyéb szervezet
alapítása,

vállalkozásban való részvétel.
A Társulás szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátására költségvetési szervet
alapított, Klstérségi Szociális és Gyemekjólétl Szolgáltató Köapant néven. Az
intézrnény ZÖlB. július 1. napjánál a Salgótarján Magyari Jogú Vá'mS
Önkormányzata által alapítgtt Égészségügyl-stciálís Küxpünt beülvadágával
EgészségügyívSmcíálís Központ (a Eovábbíakhan: ESZE?) néven nm'íkizilzlilifis
A Társulás munkaszervezetí feladatait az alábbi költségvetési szervek látják el:."
. , %; általánns munkaszcarveáeti faladamkat (Társulási Tanács üléseinek előkészítése,
lehenyulltása, a Társulási Tanács ülései jegyzőkönyveinek és határazamínak
slkészílése, nyilvántartása, a pályázatuk előkészítése, végrehajtása és utánkövatésa, a
Társulási Tanács és az, elnök feladatainak ellátásához szükséges: dokumentumok
elkészítéga)

ellátó szervezet neve; és filmet:

Salgótaníán

Magya-l

lngú Város

Polgármesteri Hivatala, BlGü Salgótarjánl Múzeum lév [,
A Társulás és a Pölgármú-sterl Hivatal köxötti megállapudáat az l, filggslélc tartalmazza.

*
*

§
**
T

Múdüsímtta a Tanács "film:-lül. l 2.) TTlL számi: hatámmza, hatályos: 'l'örzskönyvi nyilvántartásba vallás
lgejegyzés napjától.
Aw, l8l. § alapján, Hatályas: A Magyararszág 3014! évi közpantl költségvetését magalapczó egyes
törvények médosltáaáról szóló 2013; évi CClIl, törvény 8. § (1) bekezdésének hatálybalépááét követő 69
napon belül a Kincstár hivatalból törli a költségvetési szarv gazdálkcdásí bcsorelására vanatlmzó
tömskönyvl bejegygéseket,
Módaslmtta a Tanács ,.iZÚ [41ll, ! 2.) TT'h. számú határozata, halályús: Törzskönyvl nyilvántartásba való
bejagyxés napjától.
Módügímna a Tanáas ,.lZDl 441111) TTh, számú határüzata, hatályus: Töréakönyví nyílvántartáába vala"
bejegyzés napjától,
Beiktatta a Tan—át:?! (1201 dhlllj'í.) TTh, számú hatalmam hatályüs: Törxsffönyvl nyilvántariásba val-ó
hajcgyzés napjától,

lS

Lil, BAz Áht! 274 § (5) bekezdésa smrinti, a Társulás bevételéval és kiadásaival kapcsolatos

tervezési, gazdálkadási? ellenőrzési, flnanszímzáai, adatszelgáltatási és beszámoláa'i

feladatükat a Salgótarján Megyei Jügú Váms Önkúrmányzata által alapitett
Költségvstési Intézmények Gaxdasági Szolgálata (a továbbiakban: KIGSZ) (3100
Salgótarjám Kassai szor 2.) látja el.

A Társulás és a KIGSZ közötti megbízási szerződést a 2. függelék tartalmazza.
Ui

g*A Társulási Tanács Salgótarján Megyei chú Vám—s Önkürmányzatát jislöli ki 31
Személyes gündoskedást nyújtó Éll'átásokrólg azal: igénybevételéről, valamint a

fizetendő térítési díjakról szóló rendeleí megalkotására;

1.7, 'ÚA Tárguiási Tanács — az ESZK számítása alapján ma minden év február 28—ig határozatai;
hez a Társulás fenntartáaában lévö. ESZK által alkalmaíandó személyes gan—doskodást
nyújtó Éliátááúkróly azak igénybevétaléröl, valamint a fizetendő térítési díjakról, mely
alapján az, 1.6. partiban kijelölt önkormányzat minden év április Hg rendeletet alkot a
Társulás ellátási területére venatkaz—óan,

III.

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI És SZERWZETE
1. A tagsági jogviszony keletkezése, módosulása, megszünése

LI,

A Társulási: az önkürmányzatok képviselörtcstülctei irásbeli mcögállapedással huzzák
létre? melyet a palgármester ír alá. A Társulásban résxivcvő képvisalö-[estülctek
mindegyikének

minősített

többséggel

hozatt

döntése

sxükséges

a

társulási

megállapodásjóváhagyása—aa módasitásáhüz és a Társulás megszüntetéséhea
3.3

A Társuláshaz cgatlaküzni bármikúr, abból kiválni a naptári év utolaé napjával lehet.
A csatlakazást kimgndó hatámmtban meg kell jslölni. hogy a csatlakozás mely
feladatkör ellátására vanatküziki
A csatlaküzásról és a kiválásról szóló m minögiten többséggel hazait; — képviselö—
testületi határüzatct 6 hónappal a csatlakazást vagy ;; kiválási; megelöaöcn kell
meghúzni és a Társulás képviseleiét ellátó személy útján a Társulág, tagjaival
írásban közölni,
A határüiatban ki kiáll mandanig hagy az önkm'mányzal
— magára nézve kötelezőnek fogadja el ajalcn mügállapodásban foglaltakat,
- a Társulás működésével és a feladamllátással kapcsalams költségek, pénfiügyi

*

Beiktatta a Tanács ___/29145HÁZ.) TTh, számi: lwtámzata, hatályDSi Tűrzskönyvi nyilvántartásba valló
bejegyzés napjától.
** Beikszitza a Tanáss "fall ] 4.010in TTh, számú határazatg, liatályús: "FürZSl—zijnyvi nyilvántartásba való
bejegyzés napjától.
"' Beiktatta—a Tanács .]le 1 Mil. l 2.) TTh. számú határozata, halál:/es: Törzskönyvi nyilvántartásba való
hej egymás napjától?

hezzájámlás teljesítését vállalja
1.3.

A Társulási Tanács (a tcvábhiaklaan: Tanács) minősített többséggel hOZDl't
határozatával anaptárl év utolsó napjával a Társulásbűl kizárhatja a Társulás szan
tagját, amely a magállapodásban meghatározatt kötelezettségének ismételt
felhívásra határidőben nem tesz eleget;
A Társulás megszűnik:
— ha a Társulás mindegyik taglal a képviselö-testületeik által minősített többséggel
huzott döntése alapján clhmárgzza a meggzűnését:
*

a törvény erejénél fbgva;

—

a bíróság jagerös döntéáa alapján,

Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg, az a tag, amely visszatérítendő
támcgatásban résxfjssült, a visszafizetési kötelexettségének nem tett eleget.
A Társulás megszűnám a Társulásból történö kiválás, kíZál'áÉ esetén a Társulás
vagyam—ával kapcscalates rendelkezéseket a jelen társulási megállapcdás V. fejezet
516."5.7. pontjai tartalmazzák.

% A Társulás szervei

A Társulás savval:
— Társulási Tanácg

—
—
—

Elnök, alelnökök
Pénzügyi Blzmtság
Smelálls Bizottság

A Társuláa döntéshozó szerve

2.2.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács). A Tamás:;

gyakoroljaatársulási megállapüdásban meghag'z'lmznu feladat— és hatásköröket, A
Tanács költségvetési szerv alapítása, fenntartása esatén gyakorolja az alapítói.
valaminta fenntartói jügükall
23.

A Tanács tagjai a társult önkormány—salak képviselö testülettel által delegált tagek, a
pelgármcsterel—z. A Tanácsban való helyettesítés rendjéről az érintstt önknrmányaal
képviselö—testülüw dönt, A képviseleti jüggal, helyettesítéssel felhatalmazett képviselő
a felhatalmaxó irat (szabályzat, hatál-szal, meghatalmazáa) bamutatását kÖVÉfJÖÉn
járhat el

2.4.

A Tanács hatáskörébe: tártam feladatokat a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmánál.

A Társuláaz Elnöke

A Tanáss az alakuló ülésén tlÉkÚS szavazással tagjai sarából elnököt választ az
önkormányxatí választási ciklus idejére. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja
javaslatat tehet. A Társulás elnökének megválasztásához a tagok kétharmadának igen
szavazata szükségeg.

A Tanács elnöki—3 képviseli a Társulást. Távczlléte, vagy akadályoztatása esetén a
Támulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás alalnökelnek
egylkü látja el.
A Tanács— alakuló ülését a Társulás székhely település::— önkürmánymtának
pülgármestere hívja össze.
Az elnök részletes faladatát és hatáskörét a Tárgulás Szervemtl ág Működési
Szabályzata tartalmazza

A Támulás Alelnöke?

A Tanács az önkarmányzamk választási ciklusának idejére a saját tagjai súrából títkas
szavazással két alelnököt választ, Az alelnökök személyére az elnök teszjavaslatot. A
Társulás alelnökeinek magválasztágához ;; tagok kétharmadának igen szavazata
szükségcg.

Az alelnökök feladatait és az: elnök helyettesítési rendjét a Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzata határezza meg,

Pénzügyi Bizottgág

A Társulás tévékenységénsk és gazdálkadásának ellenöríö szerve, mely öt" tagból
áll.A bimttság elnökét és tagjainak löbb, mint. a felét a Tanács tagjai közül kell
megválasztaní .

A bizottság megválasztásának módját és ügyrendjét a Társulás Szervezeti és Működési

Szabályzata tartalmazza.,
Sza—ciális Bimttság

311,

A Társulás szociális és gyamckjólétí tevékenységét segítő szarva mely öt'3 tagból
áll.. A bizmtság megválasztásának módját, feladat— és hatáskörét a Társulás Szervezeti
és Működési Szabályzata tartalmazza.

Eseti Munkabiszság

"

Módnslmtta a Tanács 24/291133/139.) TTh.számü határszata hatályna Törzs-könyvi nyilvántartásba való
bejegyzés napjától
* Módasítatta a, Tanács 24/2013.(Vl.19.) TTh.52ámú határozata, hatályasi Tömskönyví nyilvántartásba való
bejegyaéa napjáaöl.

18

2.112.

A Társulás sajátes, egy vagy több konkrétan meghatámzott feladatának eleke'ezílésére
és végrehajtására a Tanács eseti munkabizütlságm húzhat létre,
A munkablzettság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait a
létrehozásról rendelkezö tanácsi határozatban kell megállapítani. Az eseti
munkabímttság tagján az állandó bizattsági taglal: választására venatkegó
szabályok szerint megválaaztja.
Elnökségi ülés

Zilfl,

Az elnök, az alelnökök, az ESZK vezetöje, illetve a KTGSZ vezetője és ;;

Pelgármesterí Hivatal llletékes szakemberei a Tanács ülését megelőzően elnökségi
ülé—5 keretében egyeztetést folytatnak.
3, A Társulás seervelnek működése

A Társulási Tanács ülései

3.1.

A Tanács. ülését az elnök, akadályüztatása esetén a kijelölt alelnök hívja öesze és
vezeti, Együttes akadályeztatásuk esetén a Tanács ülését a korelnök hívja össze és
vezeti.

3.2,

A "Tanács ülését Össze kell hívni:

a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalemmal;
b") a Tanács által meghatárümtt esetekben;
a Társulás tagjai egynegyedének u napirendet tartalmazó __ indítványára, annak

kézhezvételétől számitett tizenöt napen belül;

d)

a helyi önkermányzamk törvényességi ellenőrzéséért felelös szerv kezdeményezésére
annak kézhezvételétől számímtt tizenöt nepe—n belül.
A Tanács müködését, üléseinek előkészítését, az előterjesztések tartalmi és

33:

fermal elvárásainak meghatalmazását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

331.

A Tanács ülése nyilvánas.

35;

A Tanács

zárt ülést tart az érintett kérésére választás? kinevezés, felmentés, vezetöi megbizatáa
adása, annak visszavenása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása
és álláslbglalást igénylő személyi ügy tárgyalágaken
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zárt ülést rendelhet el a vagynnával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
felteteleinek meghatárezásakür, a pályázat tárgyaláeaker, ha a nyilvánes tárgyalás
üzleti érdeket sértene.

3.6.

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell késziteni, melyre a képviselöutestület ülésériál
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készítatt jegyzőkönyvre vonatknaó szabályokat kell alkalmazni aazaL hagy a
jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács által Felhatalmazott tag írja alá. A
jegyzőkönyvet a Tanács elnöke az ülést követő tizenöt napan balül megküldi a helyi
önkarmányzatak törvényességi falügyclctért felelös szervnek.
A jegyzőkönyvre vonatkaaó réazlctes szabályzatot a Társulás Szervezeti és Működési

17.

Saabályaata tartalmazza.

3.8.

A Tanács ülésein a tag önkarmányzamk jegyzői tanácskozási joggal résal
vehetnek

ATársulásl Tanács döntéshazatala, a minősítem döntéshazatal esetei

A Tanács döntését ülésén,; határo—zattal húzza,

333.

A határüzat megjelölése: ..,..x'tanácsülés dátuma év (há/nap) TTh. 52. határozat

ATanáGs akkar határaaatképas, ha legalább 14 település — maly meghaladja a

szavazatuk" felét — jalan vanilia
Határüaatképtelanség esetén az elnök 8 napcm belül új ülést hív össaas
A. javaslat elfagadásáhaz legalább annyi tag ,. legalább 8 település — igen szavazata

szükséges, amely meghaladja a jelen lévő: tagok szavazatainak a falát és az általuk
képviselt talapüléaak laküaságazamának egyharmadáLM

Mlnösltatl többséggel, azaz legalább 3 tag igen szavazatával - amely eléri a tag-ak
szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a

felét —- fagadhatók al az alábbi döntésakz'á
a) pénaügyl hazzájámlást igénylő pályázat benyújtása] aa ahhuz saílkségaa települési
hazzájárulás maghatamzása;

b)

költségvetés elfogadása és módasítása;
költségvetési beszámoló elfogadása;

d) a társulási megállapodás módüsítasáhaa;
el a Tanács alnökénak és az alelnököknak a magválasztáaáhüzl
3.14. A tagakat megillető szavazatszámúkat a 2. mellékle: tartalmazza.
335. A Társulási által Végzett alyan feladatok takintctéban, amalyekben az emiatt tag
önkormányzat képvlsalő—ntastülate —— a hattal—mata alapján — nem társult, az adat tag
szavazati jogát a döntéshazatallmr nam gyakorolhagia.

'3 Médealmxta a Tanács ..IZOl MTI, l 2.) TTh, számú határmata, hatálgas: Törzskönyvl nyilvántartásba való
bej agyaéa napjától.

H Mádaslmtta a Tanács ..fzm alma; TTE-n. száma határezatai hatályas; Türzslcönyví nyilvántartásba való
bejegyzés napja'lóll

"* Módasuctta a Tanács ..!3014.£ll,12.)TTh. számú halál'DZÉÉí-L hatalyaa: Tömskünyvi nyilvántartásba való
bejegyzés napjánál.
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A bíznttságnk' működése

Mé,

A bímttság határozatképes? ha tagjainak többsége jelen van. Döntését a jelen lévő
tagnak egyszerű többségével, határozattal hexza,

3.l'7.

A bízattság ülését a blzattság elnöke hívja, össze. Összehívását a bízntzság vagy a
Társulás tagjainak egynegyede a napirend megjelöléséval kezdeménygzhmi;

IV.

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JDGAI És KÖTELESSÉGE!
1, A Társulás tagiának jogai

Ll.

A tag képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein,
céljainak,
feladatainak
kialakításában;

mzaghatárclrlzáa'íllfrana

a

Társulás

szervezetén-ek

1.2.

A tag képviselője választhat és választható ;! Társulás szerveibeű tlsztségclra

l.3.

A tag képvixeláje útján teljesjegkörrel képvisell a Tanács lllé'sgin képviselője: útján a
saját önkormányíata érdekelt.
A tag igényelheti a Társalás szelgáltatásalt, amely Szalgáltatámkra megállapudást
kötött;
A tag igénybe veheti a Társulás és a taggal: által megállapított és blztcsímtt

kedvezményeket,
A tag kérdéseket, javaslatokat indítványukat lehet a Társulás tlsztségviselölhez és
szerveihez, felvilágüsítást kérhet tőlük a Társulás bármaly tevékenységéröl, amelyre: a
clmgettek 30 naptart belül kötelesek; választ adni, valamint betekinthet a Társulás

irataiba

A tagnak joga van kisebbségi véleményének rögzítésére és képviseletére.

%a.)

Z. A társulás tagjainak kötelességei

2.2.

A Tag kötclcs a Társulási Magállapedásban és a Tárgulás kerve-zati és Működési
Szabályzatában foglaltak betartására,
A tag köteles képviselője útján rendszeresen részt venni a Társulás szerveinek

munkáiábam elősegítve a társulási célok és Fcladatak' közös megvalósulását.
2.3;

A tag köteles a Társulás halárazatalnalc végrehajtására.

2.4.

A tag köteles befizetési liötalazattségek teljesítésére.

15.

A tag kÖtelea %! Társulás feladatkörébe: tanüzó és a településen keletkező ügyekhez: a
szükséges adatok és ínfürmácíók megadására?
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A Társulás működéséről a tag kötülüs évnntn beszámölni a képviselö—testületnek;

A tag k'öEeles a Tanács által hÚZDtÉ döntést a képviselö—testülete által 60 napon belül
meghúzott döntéssel megerősíteni.

V.

ATÁRSULÁS PÉNZÚGYI FORRÁSA, KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYÚNA

L A Társulás pénzügyi furrása

LL

A Társulás működésének És. feladatai ellátásának ferdczatál:
— saját bevétel (a tag pénzügyi lmzzájárulása)

- közpnnti költségvetési pénzeszközök
- egyéb bevételek
biztosítják,
A tag a Társulás pályázatának űnanszírnzásáhsz az; általa birtükúlt szavazatok
arányában járul hazzá.

A Társulás működési költségeihez a tag laknsságarányesan járul hazzá, kivéve az
alábbi eseteket:
a—

az idősek nappali ellátása! az idősek Ótthül'la és az étkeztetés költségeit a

szulgáltatást igénybe vevő tag lakasságarányúsan viseli;

"Sa gyermekek átmeneti atthana, a családok átmeneti otthona,. valamint a 2013,
június 38-áig Salgótarján Megyei Jngú Várna Önkm'mányzata fenntartásában lévő
ESZE által 2011júl£us l-jél megelöxöen ellátntt sznlgáltatásak (egészségügyi
alapellátás a fügászati ügynlet kivétaléval, hajléktalanok nappali melegedüie,

átmeneti ellátása; családi napközi, sagélyezási feladatok, fogyatékosak nappali
ellátása, lakúntthoni ellátása) működtetésének költségeit Salgótarján Megyei legű

Város: Önkormányzata viseli;
a

támogató

sznlgálat

és

a

köxösségí

ellátásnak

pályázati

!:ámügatásból

ÚHEHSZÚ'OZÚÉÉHK; azért aa igénybevémle nem jár többlstköltség mágfízetásávsl.

1.4. "A tag által fizetendő pénzügyi hozzájárulás fbrmáí és a hallgatás módja:
- tagdíj a Tanács által a Társulás tárgyévi költségwtésénak elfbgadásával
egyidejüleg meghatá-azott mértékben, a tagdíj megállapítását követően a KIGSZ
által kiállltútt sgámla ellenében,

— a fnladatellátás költségeit a költgégvetés elfngadását követően megkötött egyedi
megállapodásnk alapján, átadtam pénzeszközként a Tanács által meghatámzntt
részletekben átutalással a Társulás OTP Bank Zrt—nél Yemtett ! l'MIOÚOü
"' Műdüsítm'ta a Tanács ,,fEülNllalBJ TTln számú határnzatab hatályes; Törzskönyví nyilvántartásba való
bejegyzés napjától,
" Módnsltntta a Tanáag H/ZDMUUZJ "flighgszámú llatárnzmal hatályns: Törzskönyví nyilvántartásba való
baj-egymás napjánál.
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l5454 l ZO-OOODOOOO sz. bankszámlájára történő átutalással;
Amennyiben a fenti határidőig nem történik meg a befizetés, a tag nem gyakümlliatja
cagsági jagalt.
li

A Társulás a tag által vállalt pénzügyi hazaárulás nem teljesíktége esetén
beszedési megbízást nyújt be a tag pénszrgalmi sznlgáltatöjáhez a tag részéről a
pénzfúrgalmi szalgáltatójának adott felhatalmazó nyilalkozat alapján
Az Lél. pont szerinti megállapüdágmk és a lblllatalmazó lavél mintáját a 3. függelék

tartalmazza.m

2. A Társulás költségvetése és gazdálkodásának elleaőrzése
2.1l

A Tanács a költségvetésén valamint a a féléves és Wes gazdálküdásáról szóló
beszámolót költségvetési hatámmtban állapitja meg

2.2.
23.

A Tanács 3 K1652 útján gondosküdik ;; Táraulág költségvetésének végrehajtásáról?
A Társulás költségvatése magában füglalja a Társulás által létrehnzcitt és fanntartait
költségvetési szerv kültságvctégét is.

EÁ,

A Társulás költségvetési határozatának előkészítésére, a költségvetés smrlcc—zzetére és

annak elfügadására a helyi önkm'mányzawkra vanaiküzó szabályaikat kell alkalmazni.
A Társulás költségvetésének össmállitására és költségvetési határazatának
megalkgtázsára, az erről történö elkülönült lnfurmáaióazalgáhatásra, ax alöirányzat—

gazdálküclásra, az évközi és év végi lzmszámolásraa valamint az évközi pénzfnrgalmi
jelentés készítésére az államháztartásrúl szóló ZOH. évi CXCV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni,
2.5;

A tag önkcrmányzat képviselőn—testülete a Társulás költségvstésém vanatkozóan nem
rendelkezik flöntési jogüsultsággal.

2.6;
327;

A gaxdálkcdás biztonságáért? sxabályszerüségéért a Tanács feledés.
A Társulás gazgdálkndásának jnggmrüségél a Pénzügyi Bizatlság ellenőrzi,, amelyről
évente: jelentést készít a Tanács (számára.

Ellenőrzési jagk'örében a Pénzügyi Bizattság feladata:
a Társulás páni—ÉS vagynnkexelásénekl közbesxerzéseinek vizsgálata,
a költségvetési szervezetek gaz—:dálküdására Vönatküizö joggzabályük és egyéb kötelazö

előírásai: betartásának ellenőrzése,
a társult önkúrmányzatük kötelező befizetésének ellenőrzése,

a gazdálkodás szabályszerűségének,
teljesitésének vizsgálata,

az

előirányzata:

bevételek

és

kiadásai:

E

a bimnylatí fegyelem betartásának ellenőrzései
a Társulás vagyonának megóvása érdekében a teendő inlézkcdések keademényezése,
a Társulás és a költségvetési szerve belső ellenőrzési FBndSZCYéflCl—i felügyelete.
"* Mőduslmtta a Tanácá ..!20144 111 l l) TTlm—zámú határozatai hatályús; Törzskönyvi nyilvántartásba Való
bejegyzés napjától
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2.9,

A Pénzügyi Bizattság tagjai feladataik ellátása során jugosultak a Társulás és
szerveinek irataiba balul-címem, a TanácS ulnökétöl tálékozíatást káruk

A Pénzügyi Blmttság elnöke az ellenőrzés megkezdéséről tájékuztatní kötelezze a
Tanács elnökét.
Az ellenőrzés során a leuttság a vmnatlcoző pénzügyi—gazdasági, illetőleg a belső

ellenőrzésre vunatkuzó szabályuk szerint jár ül.
A Bizuttság elnöke w— a vizsgálat befejezését követő 15 nepem belül -— annak
eredményéről tájéküztagía a Tanács elnökét Amennyiben a vizsgálat
sgabálytalauságot
állapít meg, úgy a Tanáus elnöke annak megszüntetésu
érdekében a szükséges intézkedések megtétele iránt haladéktalanul intézkfsdík, illetve
kezdeményezi a szükségeg intézkedések megtételét—
N

3. Kiadmányuzás, kötelezettségvállalás rendje

3.2

A társuláái megállapudásbun rögzített f'eladamk végrehultása surun kéugltendő iratokat
a Tanács elnöke, aka—dályuztalása esetén a kijelölt alelnök írja alá.
A Társulás költségvetési határuzatában szereplő alól;—ányzat terhére a Tanács elnöke,
akadályoztatása esetén az általa megbízni—t alelnök vállalhat kötelczuttségel,
íIlÉWe jugosult utalványü'zásra, A gaudálkoáási jugkü'rök mughatáruzását a Társulás
Szervezeti és Müködési Szabályxata tartalmazza.

4. A társulás által fenntartott intézmény fenntartása, finanszíraaásam

4.1.

"A társulás által, fanntarmtt intézmény Fenntartása és flnanszíruzása, forrásai a
vunatkúzá állami
támagatásbúl történik. A támogatás igénylése és felhasználása a
vunatkuzó
jagszabályl clőlrásal—t szerint történik Az alapítói jogokról való
rendelkezéseket az

intézmény alapító okirata tartalmazza. ( L függelék)
42,

A ámogatás által nem fedezeü kÖltáégekat a Társulás az éves költségvetésének
összeállítása sm'án hatál—una mug. Dönthet a Tanács pótbeüzetésben is. A
közösen fenntartott intézmény fejlesztési és felújítási Sillkságletét a Táraulás
költáégvetésébcn kell magmwemi;

4.3.

A fejlesztés és felújítás kérdégéban a Tanács dönt,

39 Haiályun kívül helyezte a Tanács ..12014.(ll.l2,) mmm határozata, hatályát veszti: Törakönyvl
nyilvántartásba való bejegyzés napjától.
?" Módusítutta a Tanács .]le ! 431. l 2.) TTh.számú határuzala, hatályus: Töt'zskünyví nyllvántanásba való
bejegyzés napjától,
ll Módosítutta a Tanács .JZD] éli—IL ] 2.) TTlxszámú határozata hatályas: Törzskönyví nyilvántartásba való
bgíugyzés napjától.
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5. A Társulás vagyona

5.l.

A Társulás saját vagyonnal rendelkezik, melynek kimutatását az éves költségvetési
határezat tartalmazza A Társulás vegyenánek részét képezi a Tanács dönté—sérel
megszerzett, valamint a Társulás tevékenysége Sül'ál'l keletkezett vegyen,

5.2,

A Társuláe vagymnának köre:

— a Társulás saját vagyam: Éles, Müvelöde'sl út 2. szám alatti cselédek átmeneti
otthona,

_ a feladatellátáshoz átadott vagyon a nemzeti vagyonról 536151 20] l. évi CXC'VL
törvény alapján,
- a közös beruházású, fellesztesek révén lélrejövö vegyem mely a Társulás. közöe
vagyunát képexí!
— pályázati ütem megszerzetl vagyam

5.3

A társulási tulajdonnal való rendelkezési jeget a Tanáee gyakemlje.

5.4.

A Társulás gendesl—zedlk a Társulás feladatellátási helyeként seelgáló, de az átadó
önkürmányzat tulejdenában lévő ingetlaneki mint vagyonkezelésbe/haeenálatába edett
vegyen működtetéséről. Air, íngatlenek megnevezését az ESZE Alapító Okirata
tartalm-anal

SES,

A Társulás megszűnése esetén a Társulás lcöteleeettségeínel: kiegyenlítése után
megmaradó

vagyam a tagekn-ak a Társulás fennállása alatt teljesített hcázájárulásel

arányában a vegleges támagatások, juttatásek arányos részének betudásával kell
felesztaníiávagyün felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet
elyen módon, hegy ez e közszelgáltatásek ellátását veszélyeetesse.
íő.

A Társulás megszállt—lése, e Társulásból történö kiválás, kizárás esetén a Társulás

vegyenál a Társulág ezen tagjának kell visszaadni, amelyik ezt ;; Társulás
rendelkezesere búcsámtta. Egyebekben a közös tulajdcmra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni,
557.

A Társulásból történö kiválás esetén a tag részére a vagyontárgy kiadását 5 évre el
lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszély/ületi a társulás
levábbí müködését Ebben az egetben a, kivált leget —— a társulással kötött szerződés
alapján -— használati díj illeti meg.

VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen megállapndás 32 1.2. le'll. kivételével 2013,júr1ius 30. napján lép hatályba.
A Társulás által ülepített leöltségVetesí szervre venatlcezzó rendelkezések 20! 3. júliue l.
napján lépnek hatályba.
Jelen megállapodást a Tanács minősített többséggel hozett döntéssel mödesíthatje.
A megállapedás mellékletei:

I. melléklet; A Társulás tagjai
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2. melléklet: A Társulás tagjainak lakosságszáma és szavazatszáma
3. melléklet: A Társulág által Éllámü feladatok
1.5.

A megállapúdás Ríggetlékeiizz
].

függelék::

A Társulás

és

Salgótarján

Megyei

Jogú

Váras

Polgármesteri

Hivatala között létrejött megállapüdás a munkaszervezetí feladatmk ellátására
2. "Függelék; Megbízási szerződés a Társulás és a KIGSZ között a gazdálküdásí
feladatok ellátására
3, Higgclék; Megállapúdások és felhatalmagó levél mintája
1.5.

A tagu—le; kölcsönösen rögxítiká hagy a jelen megállapedásból eredő vitás kérdéseket
elsődlegesen tárgyalásüs ütöm egyeztetéssel kívánják rendezni, egyebekben a
Salgótarjáni Köaigazgatásí és Munkaügyi Bíróság íllclé'kességét kötik ki.

1.7;

Ajelen megállapadágban nem szabályezott kérdésekben a vanatkozó jügszabályok és
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata irányadó.

1.8.

Hatályát veszti a Salgótarjáni Kístér'ség Többcélú Társulása 241301 2.(X.31.) "llTh. szi
hatámmttal elfügadútt, 2012. aktábar 31—én kelt Társulási Megállapgclása,

1.9; ATársulási Megállapodás a l4/20l3.(lv,24.§ TTh, sz. határcazaüal slfogaámx, a ,.flülil;
(ILIZ) TTh. sz. határozattal módasímü, egységas szerkezetbe fúglalt szövege, mely a
törzskönyvi
nyilvántartásba
történő
bejegyzés
napján
lép
hatályba
Salgótarjáni. 2014! lábra—ár ii

a;

Módasímna a'Tánács .;fznmlm ; zi) TThszámú határnzata. hatályüs: Törzskönyvi nyilvántartásba való
bejegyzés napjától,
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Záradék
Jelen megállapedást az aiáhbí képviseIő-tesmlátak hagyták jóvá És fögadták al előírásait és
önmagukra éa iestülctcikre vonatkozó kömleaő mndalkézésként

Sakgótatján Megyei Jagú Váms Köxgyülésc

"../2014. (. ) Öh. say h,;atár'üzatávai

Bárha Község Képviselő—testülete
Ccrzá Község Képvigclő—testülete

Égyházasgerge Község Képviselő—testüfete
755135 Közgág Képviselő-testülete
Epalytamóc Község Képviselő—testülete

Karanesaíja Közáág Képviselő-tegtülete
Karancgberény Közaség Kémiseűüeatüiete
Karancsi—teszi Község KépViSeIőe—testülete
Karancslapujtő Község Képviselő-testülate
Karancsság Község Képviselő-testületc

Kazár Község Képviseiő-mstülem
Kíshartyán Község Képvisem—testüiete
Litke Köxség Képviselő-tegtülem

Lucfalva Község Képviselő—testülete
Márkháía Község Képviselő-testülete
Mátraszelc Község KépvisvziÖ-wstüiam

Míhálygerge Község Iáépvíselö—te5tüíete
Nagybárkány Község Képvis—a:!ö-iestülete

Rákócxibánya Község Képviseíö—testületa
Ságúj falu Köz-ség Képvísa-Iőwtestüícte
Semoskőújfalu Község 'Képvisclő-icstülam
Sóshartyán Község Képviselő-testüime

Szalmatercs Község K'épviselö-tastülate
Sgítaspagüny Község Képviselő-testülete

Vizsiás Község Képviselő—testülete
Zabar Köxség Képviselő—tastüíete
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A módgsímtt — cgységcg szarkezetbe foglalt - Társulási Megáüapüdást az érintett

önkúrmányzatok döntése alapján a polgármesterek aláírásukkal látják el.
Salgótarján Megyei Jogú Váms Közgyűlése nevében

Székyné dr, Szt'rémi Melinda
pülgármcstar

Bárha Község KépviüeIÖ-tcstülatc nevében

Tóth Károlyné
pelgármemer

("Jared KÖZSég Képviselő—testülete nevében

Eze-na Árpád
palgármester

Egyházagcrge Község Képviselő-testülete navébcn

Révay Endre
palgárrnc5tcr

Etas Köiség Képviselöftestülete nevében

Lénárt Dezső
pülgármcster
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Ipníytamóc Község Képviselő-testülete nevében

Halj/ós Gáb—Dmé
polgármester

Karancsalja Község Képviselő—testülete nevében

511!ka Oszkár Jángsné
polgármester

Karancsbarény Község Képvíseíő-testüíete nwében

Csabainé 'Fmístág Erzaébct
polgármegtar

Karancskfzszi Község Képviselő-testüíete nevében

Kuruncai István

pülgármestar

Karancsíapujtö Község Kápvíaelőv—testületa nevében

Samúsköi Tibor

poígármester

Karancsság Község Képviselő—testülete nevében

Tóth Tihamér
pelgármeste—r
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Kazár Község Képviselőatestülete nevében

Melnár Katalin
polgármestm

Kishartyán Község Képviselőntestmem nevében

Varga Oszkár

polgármester

Litke Község Képviselő-testülete nevében

Verscgí Zultán

palgármester

Lucfalva Kösség Képviselő-tcsmlcte nevében

331sz Gyula
palgármester

Márkháza Közgég Képviseföxtestüiete nevében

dr. Brenda Péter
pmlgármester

Mátraszele Kőaség Képviselöwtastülcte nevében

Vincze Lásxló
palgármestcr
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Míhálygsrge Község Képvígelő-testülatc nevében

Szíknrá—né Sebestyén Katalin
paígármester

Nagybárkány Község KépviseIö-wátülem nevében

Dembüvá'ri Edina
pclgánne'stcr

Rákóüzíbánya Község Képviselő-testülete nevében

Bencsik Emö
mig—ármester

Ságújfalu Község Képviselő-testülete: nevében

Szentes AEtíla

púigármaster

Samaskűújfalu Község Képviselő-testükete nevében

Dr. Túth Lászkú

polgármester

Sóahanyán Község Képviselő—testülete nevében

Tóth Gabriella

pe! gármester

Szaímatercs Község Képviselömtestülete nevében

Szentes Dezső
peEgármester

Szilaspmgeny Község Képvísaiö—testülctc nevében

Nagy György
poígármester

Vizsiás, Község Képvísalömtcstüíetü nevében

Angyal Jenő
palgármesmr

Kabar Község Képvisaíö-testületa nevében

Nagy Tamás
palgármestcr
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!. melléktetn

A Társulás tagi-ai
Saigótarján Megyei íügú Váms Önkmmáuyzata
BIDD Saigátarján? Múzeum tér L
Képviscli: Székyné dr. Sztrámi Melinda pulgármester
Bárha Község Önkonnányzata
3126 Bárna Petőfi úr 23
Képviseli: Tóth Kármné poígármcstar
Ceres! Közaég Öngarmányzata
3123 Cared, Jókai út 3.
Rép'viseií: Czene Arpád pülgármester
Égyházasgerge Köxség Önkermányzma
3 3 85 Egyházasgerge. Fő út 30.
Képviselii Révay Endre pmgátmeater
Etcs KöZség Önkmmányzata
31345 Etes. Rákácxi 1394.
Képvíscli: Lénárt Dezső polgármester
!pmytarnóc Közaég Önkúrmányzma
3234? [prylymmóa Határ úr 5,
Kápvíseii: Böfyós Gábamé pmgámcstfzr
Karancsalja Község Önkormányzata
318! Karancsalja, Rákóczi út 174,
Képviseii: Sulyok Úszkár Jánnsné púlgármesxef
Karancabarény Község Önkormányzata
3I37 Kafancgbarény. PCIÖÚ ma?.
Képviseli: Csabainé Fraístág Erzsébet púlgárm-cster

Karancskeszi Község Önkürmányzata

3183 Karancskcsaíi Fő út 49;

Képviseli: Kurunczí ígtván palgármestar

Karancslapujtö Község Önkm'mányzata

3132 Karancsiapajtőa Rákúaaí út 95.

Képvísglí: Somuskői Tibor pülgármestar

Karancsság Község Önkm'mányza'ta

3163 Karanesság, Kassuth út 64,

Képviselii Tóth Tihamér potgánncsficr

Kazár Község Önkünhányzana

312? Kazár, Tanács úti .

Képviselí: Mclnár Katalin pclgármüster
Kíshartyán Község Önkm'mányzata
Képviselí: Varga Oszkár púlgármester

316! Kíshaftyám Rákóczi út 70;

Litke Község Önkgrmányzma

3 ESÓ Litke, Kússuth út BL

Képviselí: 'Versegí Zoltán mig—ármester

Lucfalva Község Önkmmányzata

3129 Lunf'alva, Rákócaí út 33.

Képvis-eli: Bal—ms Gyula pülgármcstcr

Márkháza Község Önkarmányzata

3075 MárkháZ—a, Ráköezí út 23.

Képviselí: dr, Érenda Péter paígármegter

Mátraszcla Község Önkormányzata

3142 Mátraszelei Szabadság út 55.

Képviscli: Vincze; Lásdá puigámwster

Míhálygerge Község Önkormányxata

3 ! 84 Miháiygerge, Rákóczi út: M).

Képvisa-Ii: Szikcráné Sebestyén Katalin pülgámmswr

Nagybárkány Kőaség Önkarmánygam

3075 Nagybárkány, Petöfi út GL

Képvisali: Dombuvárí Edina palgármgswr
Rákóczíbánya Község Önkmmányiata
Képvisc-ü: Bentsík Ernő püigármester
Ságújfalu Község Önkarmányzata
Képviselí; Szemes Attila paigármester
Somosköújfaiu Község Önkormányzata
Képviscii: Dr. Töth László paigázmcstcr

3151 Rákóczibánym Fő tér 8;
3162 Ságújfaíua Dózsa Gy, u. ! 5.
3§21 Énmasköújfalu, Snmosi út 322.

Sóshar'íyán Község, Önkormányzata

313! Sóshaftyán, Dózsa Gy. út 1.

Képviseli: Tóth Gabrieila pc—igármesmr
Szalmatercs Község Önkormányzata
Képviseü: Szemes Bazsa palgáfmesmr
Sziiaspogony Község Önkcrmányzata
Képviselő: Nagy György palgármester

3163 Szahhatercs. Kus—sum úa 48,
3125 Sailaspügcmy, Rákúczi út 45.

Vízsiás Község Önlwrmányzata

3128 Vizsiás. Kassum út 33.

Képvíscli: Angyal Jenö mig-ármester

Zabar Kömég Önknrmányzata

3 12.61— Zabar, Petöfi írt 26.

Kápvíscii: Nagy Tamás polgármester
13 Médosítatta a Tanács ..IZD § MH. ! 23 TF11.52ámú határúzata. hatályüs: Törzskönyvi nyilvántartásba való
bcjcgyz'és napjától.
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Zu mellékletms

A Társulás tagjainak !akosságazáma és szavazatszáma

!
Település

Ráma
Garad

Lakasságsxám
2013, 01! 01!

, _,
Szavaxatszam

Etcs
1
Karancsal

1082
I 142
744
14 ! 6
481
1580

16
17
E!
2X
6
23

Karancsberén
Karancskeszi

881
! 93 1

l3
29

273
1 269
l 9 [4
5'5'6
363
653
258
EVM
586
676
660
! (355
33422

4l
18
29
8
12
9
4
?4
8
i ()
9
15

Samúsköú falu

233 I

35

Szalm ate-ms
Szi
n
Vizslás
Zabar

91 S
51
340
! 387
533
65 883

13
7
4
2!
7

'tő
Kazár
'
Litkc
Luaf'alva
Márkháza
Máiraszclc
Míhá
e:
N
Rákáüzibán
' "falu
án

u Mödüaítbtta a Tanács 24!'2013.(VL19.) Tfhszámú határuxata, hatáiyus: Törzskönyw nyilvántartásba vafó
bejegyzés napjától.

25 Módasítatta a Tanács ..fzem'n; ! 2.) TT11.1—;zámú határüzatau hatálya: Törzskönyví nyilvántartásba való
bej egg/zés napjáiól.
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3. xmzllékletá'§

A Társulás által eliá'tatt feladatok

Állam háztartási szakágazat: 841 105

Halyi önkm'mányzatok és társulásak igazgatási

tevékenygége

Szakmai alaptevékenység kormányzati, funkció szerinti megieiölése;
(311130 Önknrmányzamk és önkarmányzatí hívatahzak jmgaíkmö és áktatánüs ígaggatági
tevékenysége

szóló,
N' A kormányzati fimkcíék. államháztartási szalcfciadatak és szakágazaiak asztáiyazási rendjéről

68/2913.(XII.29.) NEM madám, illetve az Aw. 180. § alapján. Hatályas: 2014. január ].
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i. meilékiet ;: ....lRÚI—i. (íLIZ.)TTh. sz. határuzathoz

sasómmü Fs TÉRSÉGE ÖNW'ÉMMÁNYZATAINAK TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPÚDÁSA
2. számú módüsítás

A Sügótapjáni Kimőrség 'I'öbbcélt'á ií'árgulásámxlv: *FaginMumu-in)rumi a Tanács [453013
(WE-H *fá'l'hx sg. lámát-Mámint! elil'wgandmu Saígúuuján és: térsége Önkmwm'uufxamainak
*íársulása *l'ársuiási Megállapndását a Tanács MFZOH, (mm,) '!"í'lwm haiámzatával az?

aíáhbiak warm! műdmíúákí
5, A 'l'ársuíási Megállnpndáx I?! .,4? F'nmja a? alábbiak ÉZCI'ÉI'H nu'adnmdf
;. ! ,4. A Társulás fafúkhcí) u; 3100 Saigúlmjián Múzeum tér I.
;! Tcírux/im xfcíkhdr r'mkfnvzlm'rgxmm: .S'u/gríkiritm Ji [C_LÉYUI Juga? f'úrm (ínkur'múm'zum
;? ???):s-n/áx ifrknxwígxszmm; (551833 jó" (ZD/3 immár i-f lnkmwígx:ám)

A gát—Fuh telepüiések lakosságszáma a 2; HMM/cim tartalmazza!"
2. A Társulási Megállapüdás WM. Püntja ;! "2043. december Éhig — beigö ülietíörZÉ—Ri

iéíadamk" szövegrész törlése kövstkezie'ben ax alábbi:—ak sxerínt médusui:
í . !; ff Túri—ááá? HE alá/?!)! feladataim! lám: el!
- egéxzxégíilm'i felm/uruk,
- Szucfziíix f'É/(Itfídnk

".a!

—§§1'Ui*ü*ie*ig'(íiéií iál'm'a'muk "

A Társulási Műgáuapüdáü HMA. Ptmtjn ;; függelékre utalás törlése miatt a?
alábbiak SXEFím nu'vdmsul;
.. LJ, sű THFSUIÚR xsociáa'íx én? ,mt'mwkjriléíi fif'fütí'HHImük 8HCÉH§NCÉF€I kmllxég'wéxi
.x'rw'rc'l (llapífml, Hixférxűgí Srrwiálíx ás ííj'w'nmkjf3/(3fi Rakd/Inni K!):pmn HÖVL'W. fiz

jműrmériv ÉUIí f'tífliifx 1' napjaim! u .S'u/lgfrímrfún fsfggtwlluism I'kímx (inkunmiJ—w:mzf
áll:/l ;:Jupífmf Izlsgéxrxiígnigxfahíucfúhx Komar—H /?L'(;lw;£i'úxm'u/ !:ígúxxágugx*i—inviúlix
fiú;—pur" m mwíhhíak/wrr KSZK) .mívc'n m;?kshlik "
4,

A Társulási Megállapüdás He .A "!"ársuláS által ellámu Feladat-ég hatáakörök"
Fejezetének LS. pmmja ax alábhíakm módagul:
., 1.5. A Támuláx D'?I-IHÉCLYÉEHWIEN fiifmfamif a: cr/úhhi kül/A-éngáw x::rrwk fúrják el "

í A Társulási Megállapüdás II, ,.A Társulás; által ÉHÉEDEI feladatwés hatáskörök"
Ikiexetének 1.5. patakja az alábbi 3.511. és 1.512, alpünmkkal egés-sül ki:
,4 fi !) ;í: állulánm munkuíücm'em—W f'F/mmmkcl! f'i'lkíl'xnfávi Tí'mácy l/féxeműk F/f'íkéxrífém

[t'/701?)TINIIÉATL :! Túrás'ulfixf 781/7úg'x !?"wa legifűkum"műnek úa lmiámrnmmuk c'lircivzíréxci
m'ilvcimwvám. c: páix'úmmk elú'kúv:íiű.w. vámvizsglzixu Ex Múnkűwlciw. a: Dnimkis'i
Timáw és Mr cirmk [címlumirmk C'HÚH'M'IUTHÉ Jifn'í/f.k'£"_£!£'.k c/flkllwi'l'ífllmük i'l'ká'frirűxw f'l/űifi
_YEUJW'UIC'I nrw én; Finn—* .S'cflgriiai'jcíi—v :i—sfügwf Juga? f'cirm fin/.már"?c—WW'i HiMHU/EI, 3101?
.S'ar/gcíftfzrfsm Mmmm-: fér !

(( T(J'rxnlrív (§: (( Poigírmmlvr! Himm! (((—mun n7('_£(í/!((;)(((í(íx( ((: ] _íi'lggefék ((((-(((hwaz'm.
,./.í.? 43 fh! 3" ;? (:?) bekezdéw x::rmn'. (( Dinah/((x hüréleiéwf (5.2 kiadáxuiraf

f((gxgwltnfh MHCZÓM gü—(lá/fmdúsf' (Ji/c'm'íruivi ;inumm'mxhi (((/(((arul'gt'íllulúví éw
km;.xinmláxi íviua'amkuf (( Éu/sgálm/(ín Mfgx'w f((sfú !(hm ( ?(?k((((((()(311;((((: ()!!(1/ ((!(((3("!((((

Kfí!!x:_m*:(é.sí imármények Líazdciuigi .Sznigúfma ('a (má/(biakhun [i./(182) (3101)
.?u/gciíirri'fín. Hmm-(((" sur 3.) ki!/(( (f!
(! (((,m-((((;.( (?: (( KK,.)SZ ((();(Jirr ((((*_(;'lv(':('?xi A*;UI'Ér'RIÖA'! (: 3! függelék (ur/((hmrzm ""

(3. A Tármzlási Megállapadás ll. "A "lázadás által :llátmx feladat-és hatáskörök"
l'aiexetének lű. pumja helyébe a? ((Éábhí rendelkezéá lép:
..(l Társuimi T((mlm Sulgziluzfján Megwi Jag?) F(?rm Önkn(*(mflnymiál _/'(:('((l(" ki ((
.VSÚII'JÉÁ'WX _g(((7(imimd(lx( nyúj/(3 (liúiáwkmf. ((mk ("gém*!zrwéfeiérr'íl. vakuum! ((

((Erre/(dő (((/(((( (fi/((M???) autó/(3 rende/:( ((((;Jguíkukíván; '

7. A, Társulási Megállapodás; lL .,A Hrsulág által ellátmt FeladaI—ég hatáskörük" fejezet:": az
alábbi 17. pm'lttal (egészül ki:
,, ). ?,. A Ticinx'ufáxi F((mlcx -— ((: ESZ/( xxünínlm (Napján (— mimlm (írjanak: gif—("g
((((iámsmm ha: (( T(lrwdm (:(wfamíaábm lévő EÉ'ZK ((l/(m' (fikalmnzümlfí gané/(is??
(gun/míüidásl m (()(ó ((!!(ífáwkrríl ((;((k (gém hm (fr:/(Su)! ((((/((mi)?! (( fiad-www" (ér'ilrévi

(Ma,/(rá) (nah alapjan ((: (' ('a maman !(th ()nkmnmm:(zl mimkvníx ((pH/('s !-ág
(Muir/(fm! (Him! (( (ár,—((Ma: ((((?ka (:((delén-* ummku—(Bun

8. A Társulási Megállapndás Ill./310. Puntja az. alábbiak szam-im múdügul:
..3.10( A Tanács akkar határmatképes, ha !:gafáhh (4 (ele—(317165- w mely meghaladja a
(zavamk Felét w—jelen van,

9. A Társulási hfleggállapndás ill (3 12" "% lya* Pumjal ((? (Hálhial: szerint (nádasulnak:
"HE A jav-(mlm :ll)gadásálwx legalább (wmi tan — ('t'ífíí/(lhh () ((;)(epuim — igen
;.(avazam

vidaman. ((meh meghaladia (( §:lcn lévö munk (uzen (Hatalmak (( fiflét és

kém isclt (: Iepülesek lalmsságszámánals: cg)harmadár
a( általuk
ill."), Minögíten többséggele (ma?. ("egulúiwla (? ((((; igen ,v:((v((:(((úxe((l - amely eléri ((

munk aaava'zalánal—z

(öhb

mint

Felét

és;

az

áka'luk

képviselt

települégck

akmmgwnmanak (( fel—(31 ( l'hgadhatók el az alábhí döntések:
((,) pén/_ilgyi lwuzxáj ámlási igémlö pályázat hamújtása ((: ahhuf vukww; települési
hmazájámlás níeghatámxásaz
b,) költségvetés cllbgadása és módasításaz
e.) költségvetési h:sxáz'xmló :lfngadása:
d,) a (áramlási nmgállapodág mÓdüSllásáhüx:
:) (( "l'ianács elnökének és (13; alelni'iki'öknek (( megválasztásáhnz."
ll). A [álEUEáSi Mcgállapudás Vf). "Punliánal'i másmlik hanem hel—(madám az alábbiak

szerint n'ladnsul
..- (( gyermekek átmeneti mthcma (( családwk átmeneti ()(tlmna. valamint ((
2013 junim 30——((i£f Salgulmfcm Magnan (_fngnl (cum f)nk((rm((m((m f:)?nlurkrSáhM

"'Ú

[(E'(3' ESIK által 2313;_;ülius §jé; megelöxöcn :llámu sznlgállmásol: (egé; Eég'ugvi

alapellátáf; ?: lílgászaati ügyelet kivételéwl. lmilékmlmmk nappali melegedője.
átmeneti ellátásra. Családi napközi. segélyezési f'ffladamk. lbgyatékms—Dls; nappali
ellátása lakn'mtzhuni clláiáxa) müködtetésénük láöliség'cll Salgútmján Mr.-gyüli legű

Váms Önkmmányzma viselt"
l ] . A Társulási Megállapüdás V.!l .f-L Puntja az alábbiak Sierim módúsul:
"ln—1. ;? lag cllrüljííciűlnlő párizílgl—A'i ha::ctíjárniáyfürj—ml! ÉN e": iwflxüiéx módja:
—
m;:díj a 7ém'zí'cw által ;: 'l'Hr'mim lángú—i ki,—imám'cféxénck elfugfm'ámw!
cgriríujz'í/Eg irzugggfmlámmíi nnlrféklu'm (; Ima/i,! mC'grÉJ/cr/aifcls'di !cm'eiz'ím u [i'/f ASZ fí'l'lül
kifli/fial! .x-aímln cíívnéiwm

—*
a ig'fffcluicf/álcix [(Jó/imám!!! :; kullxüg'i'wéx ;!!fcáhdúulf kánai/ően megkulf'ilr
egyedi nmgfllí'frpmfám/f alapján, áradni! pénzcx:k0;kám (: Én?—fla film! f:"tegi7clíftíw)3(m
réxsiemklwn állílila'lá.';.$l$l'f a Tkífrwláár (JT/* Hank Zrt.—nél vegülwl [i' ?4! 061045454 ! 2!)—
()UÖUUDÖU §: !mtúsizáml'ájflm födém? ilflirerfiáxwi

Arrmnnyihcn a fenil határidőig ncm történik meg a bellzctés. a tag nem gyalmmlhmja
tagságijngait."
13, A *llársulási Műgállapúdáfi V.,/Li Puntja ax alábbiak szcrim máma-sul:

"LS. A "Társulás a tag álíal vállalt pénzügyi lmzxájámlás nem teljesítése esetén
beszedési nmghízást nyújt, ha a lag pénzl'mgalmi gmlgáltaiójáhúx a tag, részéről a
pénzclbrgalmi szolgálmtáíának admt Felhatalmazó nyilatknxat alapján
A): Lél. pmwl Halmi megállapmláánk 63 a lhlhamlmaxú levél minlálát ;! 3. függelék
ma—mlmagm,"

131 TáFSUláSl Megállapc'sdás wa. címe au. alábbiak szétm'im múmia-ul:
A.,-l Társulás" által ílwnmrmlr intézmény l'cnnlanása, llllill'ÉÉ—líáll'ilfá'lféái"

lila A Társulási Mcgállapnclás: Wall anja a .aküllgégwtéexí" azüvegrégx törlése és a
a.közös intézmény" kifejüaés "társulás által Fenmarmu intémnény" kífgieyésm módüsulása
l—aövmkcxtébm az alábbiak sam-im lTlÓíltDSLXll
A fúr—.mlzls (Simi [Mmmm inléxmám*jémfmarlilwy és; fínanéásimsás'm_förrclwi
..vl'. J',
állami fárawguráxhá/ ffménik. .mi rán—rugnak igényléxe és
(: mmdkazá

félhcaa'má/ám (; www/(mó_ings—gahfílvi előir—ám!? ,vzerirzr ffit—felnik, AE alapítói
juguffró/ mid l'w'ídffküíéXL'ki-ff az imágmém- Mmmm nicimm .fm'mlmasm "
l."? A Társulási Mcgállapndás VI./15. Pmtja az alábbiak s—zzcrlm módnsul:
.,.15

A n'lügállapüdáS l'ilggclékel:

!;

fá'éggrfék: ;! Tanya/el;? dx .S'afgflmrján Aiegwf .Ingú lfflrmx Pvigárnms'fw'í
'Himmla: krimi! izlii'egrlil/ ngfí'lffwmfús :! nnmknxmm'eíc'llfeladnia/( L'i/flfflxám
2. függelék: Müghíuí's'f' .a-zeraífiéx az Tílm'niclx 63 (; KIGS'Z' kását! a gusdáikadúxi

jáhwfamk fflz'fl'iáxáru
3. függelék; ;l !cfgrí/lupmiám/c és? [élimruhnugrl hwa?! rnímríiu "

ló; A Társulási Megállapüdág !, mellékletc helyébe:—jelen mcgállapadás módmítás ?.
nmllél—zlcm lép,

17. A Társulási Megállapüdás 2. melléklete hclyébelelen megállapadás módügítás 2,
melléklete: lép.

HL A Tát'suiási Megállapudág 3; N*)ülléklülfí hciyáhejslen megállapodás umdúsítás 3.
malíéklcte lép?
19. Hatályát, Veszti a Társulási Mügáiiapedáx Vfl § 3. aniae
Á !ch fikaru'mányzalmk Mix—ő vikwífrzésél ;: Tármfáx ába!
(ml 13.
fügialkvzfmorl big-IM? Elfc'nú'r'rik ,, ili éven—k' a(fhgfm'nn bela-rí; vilfnörsáw' rar? afa/ajá)? *
végük. ")
20. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett réxmi váimzatlanul
hatályban maradna-lik
21! Jelen módosítás a Tagönkm'mányzamk aiábbí képviselöutestületi És köxgyűlésí

haltál-azataí. vaiamint a TárSuiási Tanács; ,../20l4, (Hm,) TThgz. hatámmta alapján. a
tövigkönyví bejegyzés; napjával lép hatályba.
Salgótarján. EDI-ik Fight—uár Il

Záradék
;

Jelen megállapmdást az akáhhi képviselő—tesiülctck hagyták jóvá és fuga diák el etőírásait és
önmagukra és tegtületeikrc mnmkmó kütaíezö rendeíkcxégkém.

Salgótacján Megyei Jagú Vám—s Közgyüiése

.mi—2914; (W ) Öh, §? hatámzatávai

Ráma Község Képvisclöwmatüiem
('ered Köz—ség. Képviselösteaíüiem
Egyházasgerge Község Képvisetö—tcstütete
Etes Község Képviselő—atalmazz!palytamóc Község Kégwiselö—test'ülme
Karancsalia Község Képviselő-testülete
Karancsberény Község Képviselő—*;estülete
Karancskesxi liöxség Képviseíö—stestüícte
Kararmslapujtö Köxség Képviselő-tasmwm
Karancsság Közgég Képvisclé'á—s—temüiew
Kazár Község, Képviselő—aegii'dem
Kishartyán Köxség Képviseiő-testülete

Lenke Község KépvíscEö-testülete
Lucfalva Község Képvís'elö-lestüíete
Márkháza Hűség Ifíépvíselö—tegtülsw

Mán-aszalt: Község Képviselő—testülete:
Mihálygerge Község, Képviselő—testületi:
Nagybárkárw Község Képvismöamstülém
Rákóczibánya Község Képviseeű—mstüiete
Sán újfaiu

Közatsaég Kémisclö—tegiüEcic

§?

Sünmsyköigifaiu Község Képviselőwmxlülclc
Sóshanyán Község Képviselömtegtüiem
Sxalmaiams Köxség KépviseÉö—temülete
Sziíaspngfmy Köxség KépviseEű—tesu'zlmc
Vízslás Község Kápvigelö—etestüíete

Ua

Kabar Község Képvismö—wsmiem

A möünsítm't w ::gységag szsrliemthe t'mglali * Társ—mási Megállapmdást
önkormányzamk döntége alapján a pülgár—mestárék aláírásukkal látják EE.

Salgótmján Megyei, Jogú Vál'üS Közgy—ülése nevében

Sxékyné dr. Szu-ém? Mcíinda
pmlgármesmr

Báma Község Képviselő—tesmlmc nevében.

Tóth Kár—úlyné
pülgármmter

Garad Község Képviselő-testülete nevében

Czene Arpád
pülgáfmesmr

Égyházasgergfz Község, Képviselő—testülete: nevében

Révay Endre
peígármester

Etes Község KápvíseIö—testüiam nevében

témám Dezső
pülgárme—stcr

335

érintett

Ipolytarnóc Község Képviseiö—tegtüiete nevében

BMyös Gábamé
polgármester

Karancsalja Község Képviselő—tüstülem nevében

Sulyúk Úszkár Jánusné
pu! gármtzsmr

Karancsberény Község Képviselő—testülete nevében

Csabaíné Freistág Ét'zséhet
pulgármester

Karancskcszi Község Képviselő—testülete: nevéber

Kurunczí István

pcigármester

Karancalapujtö Közaég Képviseíö—Iestülme nsvében

Émmskői Tuber
palgármcster

Karancsság Község Képviselő-testülete nevében

Tóth Tiha—n'aér

polgárnmster

Kazár Község Képviselő—testüícm nevében

Molnár Katalin

pc)! gármester

Kishanyán Község, Képvisaiö—testülúm nevében

varga Osakár
penigármester

Lit'ke Község Képviselő-testülete nevében

Versegí Zültán
palgármexier

Lucf'aiva Község KépviseEö—teatülete nevében

83sz Gyula
polgármester

Márkháza Köxség Képviselő-temülete nevében

dr. Brenda Péter

paigármester

Mátrasxele Község Képviselőutésti'time nevében

Vincze— László
pnigárxnástcr

Míhálygerge Község Képviselő-testüiele nevében

Szíkm'áné Sebeatyén Katalin
paigármesmr

Nagybárkány Közgég Képvisgiömtestülete nevében

Dnmbmfárí Edina
pnlgármestrzr

Rákóczibánya Község Képvigeiömtestületü nevébcrn

BÉDCSÉK Ernő

pal gármester

Ságüjfalu Község Képvigelő-tastülete nevében

Szentes Attila
pülgármester

Sümoskőüjfalu Község Képviselő—testükre nevében

Dr. Táth László
púígárrmsmr

Sóshartyán Köíc'ség Képvisclöhtestüiete nevében

Tóth Gabriella
pclgármester

Szalmatercs Község Képviseiö—testüiete nevében

Szemes DÉZSÖ
polgármester

Stílaspegúny Község Képviselő—rtestülem nevében

Nagy György
püigármester

Vízsl'ás Község KépvíSüiö-ftcstüiete nevében

Angyal Jenö
pülgármester

Zabar Község Képviselő-testületé nevét)—En

Nagy Tamás
püigármegmf

10

!. mellékle!

ATársulás tagjai

Salgótagián Megyei Júgíz Váms Önknrmányzaia

3 IDG Éalgófaúán. Mfmeum tér !

LJJ

Képvisaíi: Székyné d:: Sztrámi Melinda peigármestef

Bárha Község Önkünnányíma

3126 Bárha Petöfi út 23.

Képviseii: Tóth Károiyné pülgármcgtgr
Cai-ed Közáég Önl-gm'mányzata
Képviscü: Cze—ne Arpád pülgármester

3 Ig.? Cel-em Jókai m 3,

Egyháaasgwgc: Község Önkmmányxata

3 185 Egyházasgerge. Fő út 30.

Hépvisclí: Révay Endre pülgármester
fires Község Önkmmáüyzaía
Képvis-ali: Lénárt [53236 pmgármemer

3136 Etes. Rákúcxi út 94,

lmlytamóc Köxség Önkurmányaata

31324 ípuü-immíu liar/ár e?! 5

Kápvíáelí: Bntyós Gáhm'né paigármestm'

Kafanasa'lja Hága-g Únkúrmánymta

3 [%i Karanszsaíjm Rákáczi út 374.

Kig/JWSL'H. Shiva/c ().vgkcír Júr'mmé fán/gármmier

Kamncshcrény Község, Önlmrmúnyzma

SH? Kwancaherény Petöfi (nő?.

Képvixeü: (***sahainc' FrziSlág Erítsi'bm pulgúrmagzer
Knl'ancskeszí Község Önlmrmányzma
Képviseli; Kufunczi iszván pelgámwstsr

3183 Rag*anCSkaází, Fö út 4?

Karancsiaműtö Község Önkormányzata

3 ! 82 Karancíslammö. Rákóczi (3135,

Képviselő; Súumsköi Tibm púlgámmsmr
Karancsság Köágég Önkormányzata
Képviselő: Tóth Tihamér pnlgámwgter
Kazár Község Önkormányzata

3163 Karancsságv Kússmh út 64.
3127 Kazár, Tanáüs m I.

Képviseli: Molnár 'Kataiín polgármester
Kishanyán Köíség Önimrmányzata

336! Kíshanyán. Rákóczi út 73,

Hépviseü: Varga Oszkár pnigámmst'er
Litkc Kőxség Önkurmányzam

3186; Litke, KDEHHIH út 31.

Képviseli: Vcrscgi antán palgármesmr
!.ugj'éxlm Kai/izma Önkwnrúnyxwa

Kém—well; [521ka (irnia JJfJIgÚl'iTTU—Wíff'
;l—fárkhám Kömég (Ön/formám ::er
Képvixdí dr Brenda Páter ;?fdgármc'xrgr
Mátraszclc Rüzgég Önkormányzata

Kégvísaliz Vincze Lászió pnlgámwstcr
Mhálygcrge Község—_ Önkarmám'mm

3 L)? Lucía/m, Rákúc'rf' úr 38,

3055 .Hárkíiáfcf. Rúkfí'c-ri i?! 33
3142 Máirasxalci Szabadság m 533
3184 Míhálygerga, Rákóczi úl 40.

He?;wiaeli: ágiknráné Sebestyén Katalin putgármcsxcr
Xagvhárkány Község Önkamnimcam
Kápwixelf' mebfwúri Edina pnigármmmr

31) 75 .K'ugaa'hárliáiík; PENZ/I' ú! űl.

Rákóczihánya Köxség, Önkermányaata

?: ! §! Rákóüzíbánya, Fö hír 8,

Képvisalii Ezmcsik Ernő polgámwsicr
Ságüjfalu Község Önkormányzata
Képviseü: Szemes Attila; polgármester

3163 Sága'gjfalu. 393353 Gy u. [S.

Sümosköújfaiu Község Önkmmányzam

3 Ill Smmsláöújríalu. Sömnai út 322.

Képviseli: Dr, Tóth Láázíó pülgármesmr

Sóshartyán Köz—mg, Önkürmányzata

3131 Sóshanyám Dózsa Gy úr !,

Képviselí: Tóth Gabrielía pnlgármcgm

Szalmatcrczs Község Önkürmányzma

.HGB Sxalmatems. Kossuth út 48.

Képviseli: chntes Dezső pülgármeatar

Sailagpagcny Község Önkonm'myzata
Képviselá: Nagy György polgármester
Vizslás KÖZ'Ség Önkúmnáüyzma
Képvíszli: Angyal Jenö pnlgámmmer
Kabar Közgág, Önkmmányxam
Képvimli: Nagy Tamás polgárme-film

31135 Saímámgmny. Rákócsai út 45"
3138 Vízsiás. Kmssuth út (KL
3124 Zabar. Pmöű út 26,

?" meiléklet
A Társulás tagjaízxak lakosságszáma és szavazatszáma
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3. melléklet

A Társulás által ellátott feladatak

Államháztartási szakágazat: Sf-H WS

Helyi ünkmmányzamk és társulások igazgatási

tsyékmysége
Szakmai alaptevékenyáég karmány'mti funkció szerinti megjelölése:
OHIBO Önknrmányzamk és önkmmányáali hivatalük _iügalkmó és általános igazgatási
levékanysége

SALGÓTARJÁN És TÉRSÉGÉ öwxmmáwzmmmx TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
- médnsításokkal egységes szerkezetben —

Salgómúán Megyei Júgú Vál'OÉ és a térségében elháyezkedö teiepülési Önkürmánymtuk a
Magyamrszág heíyi önlmrmányzatairól szülö 2911. évi CLXXXIX. törvény alapján annak
érdekében. hogy önkcrmányzmi iéladatkű'rüket haiékanyabban lássák ei. egyes
közsmlgáhatásaika't biztosítsák és fgilesszék, társulást hoznak iétre, melynek működésére
vanatközó sgabáiynkat az alábbiakban határnzzák meg:
!.

ÁLTALÁNDS RENDELKEZÉSEK

1.1.

Salgótatján Megyei Jagú Véres és. a térségéhex farm-zó miepütési önkürmányaamk
képviseiö—testüiüei önkcrmányzati társuláát hazának félre.
A társult tclep—üiési önkmmányzatük felsmolását — a iársuiás tagjainak nevét,
székhetyét és képviselőjének nevét — a megálíapodás ]; mellékiere tartamazza.

LE.

A társulás alapításáról madeikező hazámat: 11/2004; (VLÉGJ TTh.

A társulás; alapításkmí ncwz: Salgótarjáni Kistéraég Többcéiú Társulása
1.3.

A társuiás

neve:

Saigólaxján és Térsége Önkm'mányxaminak Társulása (a

mvábbiakban: Társulás). Rövidített nezve; HRTF
1.4.

A Társulás sxékhelye: 3100 Saigótanián Múzeum tér L
A Társuiás székhely önkormányzata: Salgótarján Megyei .Iügü Város Önkermányzata*
ATársulás lalmsságszáma: 65.883 fő (ZOIBigianuár i-i Iakosságszámf

A társult települések lakosságszámát a 3. m;:llélcle'f tartaimaaza
1.5—

A Társulás működési területe: a térséget alkatú telepmési önknrmányzatok

közigazgatási területű.
1.6.

A Társulás határozatlan időre jön iétrek

1.7.

A, Társulás; jógi szeméiy,

LS;

A Társulás kápvígeimét a A*Ibás'suiás elnöke:, akadályoztatása esetén a kijelölt, aíalnök

látja ÉL

*

Módasítmta a Tanács ..IEOWUL 12") 1"th azámú határozata hmáiyag; Tűraskönyvi nyilvántartásba való

bejegyzés hapjátói,
Módüsitetta a Tanács ,.í20l4xf11, ! 23 TTI'L számí; hatámzatak hatályfagz 'I'örzskönyvi nyilvántartásba valt?
bejegyzés na'sa'iátöl.

Hü.

A Társulás bélyegzője: Salgótalján és Térgége Önkm't'nányzataínak Társulása felirattal
ellátatl körbélyegző, köxépan Magyarm'szág címerével.
A Társulás működésének részletes szabályait a Sxez'vexell és Müködési Saabályaat
tartalmazza.

a.
A, TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTÚT'T FELADAT- FS HATÁSKÖRÖK
A Társulás az alábbi lehűl—ltakat látja el:
egészségügyi feladattal—t,
smclális féladatok,

gyermekjóléti Feladatükf

UJ"
,

A Társulág által ellátntt Fairlaclamk részletezégét a 3. meilékie/ tartalmaaxa,

A feladatellátás média:
költségvetési szarv. gazdálkadó sxerve'zen nanpl'üül szerveml és egyéb szervezet

alapítága,
vállalkozásban való részvétel.

A Társulás sxociális és gym'melgíóléll féladatainak ellátására költgégvelési szervet
alapított. Klstérségí Smciális és Gyermekjóléíi Szülgáltató Közpent néven, Az
intézmény 20l3. július 1. napjálűl a Salgótarján Megyei _Iügú Város
Önkmmányzata által alapímtl Egészségügyi—Szacíálís Központ beolvadásával
Egészségügyi—$mciálls Közpünt (a továbbiakban: ESZK) néven működik?

A Társulás munkaszervezeli faladataít az alábbi költségvetési szava-; látják. el;:;
l T*Az általánas munlczaszervczmí Feladamkat (Társulási Tanács üléseinek előkészxítésel

lehanynlításm a Társulási Tanács ülései jegygőkörlyveirmk és lmtárnzalaínak
elkészítése, nyilvántartása a pályázattal: elökészílááe, végrehajtása és utánkövetése, a

Társulási Tanács és az, elnök feladatainak ellátásához sxükségrzs dúkummtumok
elkészítése) ellátó szarvezet neve és címe:: Salgótarján
Pnlgámwsteri Hivatala. 3109 Salgótaxjián. Múzeum tér 1.

Hegyi—tl .lcagú Váms

A Társulási és a Pelgármesterl Hivatal köxötti megállapodást az l. lllggetlék tartalmazza.

Módosítüna a Tanács ?,i30l4,(ll.12.l TTl'L gxámú határozata. llalálym; Törzskönyví nyílvántarláslza való
*

*

gejegygés napjától.
Avr. 18 l. § alapján, Hatályos: A Magyarurszág 2014: évi közpantl költségvalésé! nmgalapuaó egyes
törvények módoaításáról mlm 3913; évi (*Úlll. törvény 8. § [l)bckczdésénck hatálybalépését követő 60
napon belül a Klnüstár hlvaialbél törli a költségvelési szerv gagdálkadásí besamlására vanatkazá
törzskönyvi bajcgyzésektfl.
Módosímtta a Tanács ..í2014:(ll)12,3TTl3. számú hatalmam. lmtálygs: Töt'zslzönyvi nyilvántartásba valú
hajcgyzés napjáról;
Médüxította :! Tanács Hill) Hull. l2.) TTh- számú hálámamzu llatályüs: Törzskönyvi nyilvántartásba való

béjcgyxés napjától.
Beiktatta a Tanács 32914le ! 24 Tle saámú haiámzata, halál;-ös: Törmki'lnyvl nyilvántanásha való
bgiegyzés napjától,

LEE. *Az Áht, 27 § (§) bekegdése merinti. a Tárgulás bevételével ÉS kiadásalval kapcsalams

tervezési, gazdálkúdási, ellenörEt—ESL finanszírozási adatsmlgáltatásí és besxáttwlást
feladatakat a

Salgótatián

Magyei legal VáI'DS Önkormányzata

által

alapítatt

Költségvetési Intézmények Gaxdasági Szalgálam (a ttwábbiakban: KIGSZ) (3190
Salgótaüán. Kassai sm" 2.) látja el.
A Társulás és a KRESZ közötti megbízágl smrxőáégt a 2; Függelék tartalmaüa.
É'A Társulási Tanács Salgótatián Megyei .lügú Város Önkmrmányf—iatát jelöli ki a
személyes gmtdosküdást nyújtó ellátásokról, altali igénybavételétöl. valamint a

fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megallmtására.
l.?g "*A Társulási Tanács —— az ESZE számítása alapján — minden év fhbruár 28-ig határozatm
haza a Társulás t'anntartásáhan lévö ESZK által alkalmazandó személyes gündüákcdáat
nyújtó ellátásakt'óll azak igénybevételáröl, valamlnt a flzeztemdö térítési díjakról. mal;
alapján az Lá. pontban kijelölt Önkormányzat minden és; április l—ig rendeletet alkat a
Támulás ellátási területére vanatkczóant

I'll.

A TÁRSULÁS TAGSÁG! VISZO§YAI ÉS SZERVEZETE

I. A tagsági jngvisznny keletkezése, módesulásag megszűnése

A Társulást az önkormányzatait képviselö—testületei írásbeli megállapúdással huzzák
létre, melyet a pülgármester ír alá. A Tátsulásban résztvevő képviselö—testületek
n'lít'tdegyíkének minősített többséggel hezmt döntése szükséges a társulási
megállapüdás jóváhagyágáhnz, módasításáhaz és % Társulás megszüntetéséhez,
A Társuláshnz csatlaküzni bármíkm'. abból kívální a naptári év utalsó magát/tal lehet,

A csatlaküxást kimendó határozatban meg kell jelölni. hagy a csatlakozás mely
Feladatkör ellátására vnttatkozikl
A csatlaküzásról és a kiválásról szóló u minősített többséggel hamu % képviselö—
tastületi hatámzamt 6 hónappal a Csatlaküzást vagy a kiválást tttegelögöen kell
meghozni és; ;; Társulás képviseletét ellátó SZEI'I'lÉly útján ?: Társulás tagáaival
írásban közölni.
A határnzatb'an ki kell mondani, hagy az önkütmányzat

- magára nézve kötelezőnek líagatiia el ajelen megállapodásban foglaltakat.
— a Társulás működésével és a feladatellátással kapcmlaws költségek pénzügyi
"
tl

Hl

Beiktatta a Tanác's nflüléltllill Tfh. számít ltatámzatal hatálynsá Törzskünyvl nyllvátttattásba való
bgiegyzés napjától.
Beiktatta a Tanács ,,!20l4,(ll, l,?!) TTlt. számú hatalmazza, hatályns: Tömkönyvl nyilvántartásba való
bejegyzézt napjától,
Eláll—itatta a Tanács HÉOMYUUZJ TTlt, Síál'l'lü hatát'úzata. hatályaár Törzskönyvl nyilvántartásba való
bgiegyzés uagiátál.

lö

. J'

hozzájárulás teljesítését Vállalja,

A Társulási Tanács (a muábhiakhanf Tanács) minősített többséggel hamu
lmiámzatávala naptári év utulsó l1áRláV8l£i Társulásból Háát-halja a Társulás 32911
tagját, amely a megállapudásban meghatárumtt kötelegettségének ismételt
lblhívágra határidöbún nem tcgz eleget,
A Társulás megszűnik:
— ha a Társulás mindegyik tagíra a képvlselö—testületelk által minősített többséggel
lmzmt döntése alapján elhatámzza ;; nwgsxünésél;
— a törvény erejénél fügva:
:-

a bíróságiogerös döntége alapján

Nem Ezüntethetö meg a taggág mindaddig. amíg az a lagy amely vlssgatérítendő
íámngatásban részesült. a vísszaüzetési kötelemltgágének nem tett eleget;

A TársuláS megszünéae, a Társulásból történö kiválásl liliál'ás esetén a Társulás
vagyonával kapcgalams rmnlelkczésul—ml a _iulen lársulásl ITIEgállade-ÉS V, fejem—n
iát-53. púntjaí taxialmaxzák,

A Társulás szervei:
Társulási Tanács
Elnök! alelnökök
l

5

l

gú

2, A Társulás szervei

Pénzügyi Bizattság
Szuciális Biziottság

A Tárgulás döntéshüxó szerve

22.

A Társulás döntéshezó szerve a Tárgulásí Tanács (a továbbiakban: Tanácsll A Tanács

gyakuroljaatársulási megállapodásban meghatámzcatt l'elaclat— és hatágköl'öket. A
Tanács költségvetési szerv

alapítása fcm'atartása esetén gyakümlja az alapítói,

valaminta l'ennmrtói juga-akut
A Tanács taglal % társult önkermányzatük képviselö testületei, által delegált tag,—ah a
pnlgármesmmk A Tanácsban való helyettesítés rendjéről az érintett önkmmányzal
képviselö—testülete dönt A képviseleti jaggaL helyettesítéssel felhatalmazott képvisalö
a Felhatalmazó irat (sxabályzat. határozat* meghatalmazás) bemutatását követően
járhat el.
2.4.

A Tanács hatáskörébe tartozó féladaiuka't a Társulás Szervezeti és Müködési

Szabályxa'ta taxialmaxxa.

b.)
M

A Társulás Elnöke

A Tanács; az alakuló ülésén titi—103 siavazással tagjai szavából (elnököt választ az
önkörmányzatí választási ciklus idejére. Az, elnök személyére a Tanács bármely taglal
javaslatot lehet, A *l'lársulás elnökének megválasztásáhnz a tagok kétharmadának igen

A Tanács elnöke: képviseli a Társulást. Táwlléte. vagy akadályoztatása esetén a
Társulás laépvlselatét külön meghatalmaxáa nélkül a Társulás alelnökeinek
egyike látja el:

2.7.

A Tanács alakuló üléséx a TárBuláS azékhely talepülése önkermányzatának
pulgárme'stere hívja össze.

Én)

??

szavaz—tata sgükségea

Az elnök részletes Feladatát és hatáskörét a Társulág Szervegetí és Működési

Smbályzam tartalmazza,

A Társulás Alelnökeí

23.

A Tanács aa önkmmányzamk választási ciklusának idejére a saját taglal surából tiiküs
Szava—zással két alelnököt válaszát Az alelnökök személyére az elnök lesz javaslatat. A
Társulás alelnökeinek megválasztásáhuz a lagúk kétharmadának igen szavazata
szükséges.

A

Az alelnökök feladatait és az elnök helyettesítési rendjét a Társulás Szervezeti és
Müködési Sxabályzata hatámzza meg.

Pénzügyi Bizottság
All).

A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenöríö gamma. mely öt" tagból
áll. A biznttság elnökét és tagiainak több. mint a felét a Tanács tagjai közül kell
megválagztaní.

A bizottság megválasztásának módját és ügymndiét a Társulás, Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.

Szat-iális Bíznttság
lll,

A Társulás szmcíális ég gyermelgöléti tevékenységét segítő szerve, mely átm tagból
áll. A bíaüttság megválasíláfsának módján feladat- és hatáskörű a Társulás Sxervezetl
és Működési Szabályzata tartalmazza.

Ésa—ii Munkabizattság

"

Módnsimna ?; Tanács 24120 HiX/l. ! §),) TTlmzámü hatalmam, hatályasz lül-zglszönyvi nyilvántanásba való
bejegyzés napjától
** Módasímrm a Tanács; ZMZOÚJVLIÚJ TFKWálhú hazámzma. hatálya; Törzskünyvi nyilvántamásba való

bgjegyzés napjától.

2.12.

A "Társuiás saiámg, egy vagy több kankrétan meghatároxütt Feladatának előkészítésére
és végrahajtására a Tanács ÉSÉÚ munkahizmtságnt lwzhat létra
A munkahízmtság, tagíaínak száma az S föl. nem haladhatja meg, Feladatait a
létrehezásról rendelkezö tanácsi haiámzatban kell megállapítani Aja esgzí
munkabizmtság taglalt a; állandá bizottsági taggal; választására vonatkcző
szabályak sxerim megválaszgía,
Elnökségi ülés

Az elnök. az; alelnökök. az ESZK vezetöje, illetve ;: KEGSZ vezetője és a
Pülgármesteri Hivatal illetékas szakcmherai a Tanács ülését megelőzően elnökségi
ülés keretében egyeztetést folytatnak,.
3. A Társulás szerveinek müködége
.

A Társulási Tanács ülése:

A Tanács ülését az elnöla akadályüztatása esetén a kijelölt alelnök hívja 535243— és
veacti. Együttes akadályüztatásuk esetén a Tanács üléxét a knralnök hívja össze és
vezeti.

A Tanács ülését össze kell hívni:
a) szükség Sim—int. de ÉVCÉI'ILÉ legaláhb négy all—zalúmmal;

13) a Tanács által maghatáromtt esetekben:
a Társulás tagjai egynegyedének — napirendet tartalma-zó m indítványára, annak
kézheavételétől számltmt tizeuöt napan belül;

dl a helyi önkm'mányxatak törvényességi ellenörzé5éért felelős SÉÉW kezdeményezésére!

"4:—

A Tanács működését, üléseinek alökészítését, ax elöteúesztések tartalmi és
formai elvárásainak meghatámxását a Társulás Szervexell és Működési Szabályzata
tartalmazxa.
A Tanács ülése nyilvázws.

ÉJ"!

'.JJ

UJ
b:

annak kézhexvételétöl számítml tizenöt napan belül;

A Tamási;
zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés. l'élmcntés, vezetöi megbízatás
adása annak vísszavenása. fegyelmi eljárás magíndltáaa. fegyelmi büntetés kiszabása
és állásfoglalást! igénylő személyi ügy tárgyalásaikat

bö

xári ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatámgásakm'. a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvánüs tárgyalás
üzleti érdeket sértem.
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni? melyre a képviselö-testület ülését-öl

19

liészíteti jegyükönyvre venatküzó szabályokat kell alk—álmaim azzal. hogy a
jegyíökönyvet az Elnök és a Tanács által félhatalmazutt tag írja alá. A
jegyzőkönyvet a Tanács. elnöke az ülést követő tizenöt nagon belül megküldi a halyí

önkúrmányzamk törvényességi felügyeletért fklczlös szervnek.
3.7.

Ajcgyzökönyvre vanatkuxó részletaá szabályzattal a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata tanalmazza
33;

A Tanácg ülégein a [ag önkm'mányzamk jegyzői tanácskoxási _lüggal részt
VÚI'IÉIHÉR,

A Társulási Tanács döntéshüzatala, a minősített döntéshozatal esetei

3.9

A Tanács döntését wégén. határvzaual hüzga.

A hálámat megelölése:

.ftanáüsülés dátuma év (hó/nap) TTh. sz. hatámzat

ATanács akkürhatározatképes, ha legalább [4 település _ mely meghaladja a
Szavazzatok felét 'jÉIÉD vana"
Határozatképtelcnség esetén az, elnök 3 nalam bclül új ülést hív össze.
A javaslat elfbgadásáhüz legalább annyi tag m legalább 8 települü — igen szavazaia

szükséges. amely meghaladja a jelen lÉVÖ taggal-: szavazatainak a felét és az általuk
képvixelt településak lakósságszámának egyharmadát. "

Minősített többséggel. ama: lagalább 8 mg igen szavazatával —— amely eléri a tagak
szavazatának több mint Felét és az általuk képviselt települések laküsságszámának a
Felét — fbgadhatőzk el a:; alábbi döntésem"

pénxügyí hozzájárulást igénylő pályázat bauyújtásal az ahhmx szükséges települési
hozzájárulás meghaiámzása;

költségvetés elfagadása és múdgsítása:

költségvetési beszámoló elfngadása;
a társulási megállapmdás módosításáhax:
a Tanács elnökének és az alelnököknek a megválasztásálmz.
A tagokat megillető szavazatszámokat a 2. mellékle! tartalmazza.
A Társulás által végzett Dlyan feladatok tekintetéb'enl amelyekben az adati mg

önkormányzat képviselö-testülete ,, a hatámmta alamán — nem társult, az adott tag
szavazati jügát a döntéshüzatalkm uram gyaknmlhatja,

"' Módggítutta a Tanácg ..!20 limit; l l) T'Th; gzámú lmtámzam llatályüs Törzskönyvi nyilvántartásba való
heje—gyás napjától,
"" Módasímna a Tanács ,,leö 545014 12.) TT'h. számú hatámzata, hatályas: Türzskönyvi nyilvántartásba való
bejegyxég napjától.
!c

Mádasímna a Tanács _JZG HH IL ! Z,) Tfh, azz—ámú hatáe'üzata, llatálym: *Törzskönyvi nyilvántartásba való
hej Egyzés napjától ;

Zil

A biznttáágok működése

24)

3.l6.
.l7.

A bizottság határmatképes, ha tagialnak többsége jelen van. Döntését a jelen lévő
tagük cgysxerű többségével. határúzattal húzza.
A bízottgág mérgét a bízntxság alnüka hívja össze. Összehlváliát a hizeuság vagy a
Társulás tagjainak egynegyzds a naplrsná nmgiezlölésével kezdeményezheti.

tv.
A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI És KÖTELESSÉGE!

L A Társulás tagjának jogai

A tag képviselüe útján részt vallat ;; Társulás tevékenységében, rendezvényein,
céljainak,
feladatainak
meghatámzásábam
a
Társulás
gzervezmének
kialakításában,
A tag képviselüie válasxthat és, válasaiható a Társulás sxérvelbe, tisztségeire.
A tag képviselője útján teljesjoggkörrel képvígelí a Tanács ülésein képviselője ágán a
saját önknrmányzata érdekeiL
A lag igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely smlgáltatásakra megállapodást
kötött.

A tag igénybe veheti a Társulás és a tagul; által megállapított és biztúsítúti
kedvezményeket.
A tag kérdéseket, _iavaglatnkat— indítványokat what a Társulási; tisztségvisclölhez és
szerveihax, felvilágüsítási kérhet tőlük a Tárasulás bármely tevékcnygégéröl? amelyre a
címzettek 30 napcm belül kötelesek választ adni. valamint bmekínthet a Társalás
irataiba;

A iagnakjnga van kisebbségi véleményének rögzítésére és képviseletére.

2. A társulás tagjainak kötelességei

A Tag kötelés a Társulási Megállapmzlásban és a Társulás Smrvezeti és Működési
Szabályzatában faglaltak büamására,
A tag köteles kéleSClÖiÉ útján randszerc—zsen részt venni a Társulás szerveinek
munkájában, elősegítve a társulási célok és Feladataik közög megvalásulását.

A lag köteles a Társulás határmzatainak végrehajtására.
A tag köxeles befizetési kötelezettségek teljexltését'e.
A tag köteles a Társulás fbladalköráb-e tamzú és a lelepülésen keletkező ügyekhez a
szükséges adatok és információk megadására.

2.6.

A Társulás működéséről a tag köteles évente beszámülnl a képvígelöutegtülemek.

27.

A tag köteles a államilag által hamu dönzésl a képviseli'aatestülate által 60 mama belül

meghalna döntéssel nmgerőslteni.

v.

ATÁRSULÁS PÉNZÚGYI FORRÁSA, KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYDNA

1. A Társulás pénzügyi forrása

A Társulás működésének és lélaclataí ellátásának f*edezctét:
- saját bevéitzl (3 mg pénzügyi hümájámlásal

- központi költségvetési pénzeszközök
, egyéb bevételek
biztosítják

A tag a Társulás pályázatának flnanszímzásáhüz az általa birtokait szavazatak
arányában járul hüzzá.
A Társulás működési költségeihez a tag lakússágarányesan járul hÖZIZá. kívéve ai
alábbi eseteket:
—

az idősek nappali ell—álása az idősek mthüna és az. étkeztetés költségen a
szolgáltatást igénybe vevő tag laküsságarányosan viseli;

—

"*a gyermúkck ámwnetl otthona., a családük átmeneti úttlmna. valamint a 2013,
június 30náig Sa—lgótagián Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
ESZK által 2013, július l—jét meg'elűzöen cllátmt szalgáltatásak (egészségügyi
alapellátás a l'agászati ügyelet kivételével, lwalléktalanck nappali melegedője,
átmeneti ellátása. családi napköíil segélyezési feladatok. *Fügyatéknsok nappali
ellátása. laköúttlwni ellátás—a) működtetésének költségeit Salgótmján Magyeí Jügú
Váms Önkormányzata visali;

% a támagatú szalgálal és a közösségi ellálásuk pályázati támczgatáshöl
űmalnas;ímmlm—ilka azért az ígénybavémle nem jár Löbhlelkülmég megüzetéséval,

l,4. WA tag által üzemndö pénzügyi lmzxájárulás fürmáí és a ballag—lég módja:
— tagdíj a Tanács által :; Társulás tárgyévi költségvetésének elfügadásával
sgyidejűleg meghatámmn ménékben. ?: tagdíj megállapítását követően a KlGSZ

által kiállított számla ellenében.
— a feladatellátás költségeit a költségvetés elfogadását követően megkötött egyedi
megállapodásak alapíán, átadott pénzeszközként a Tanács állal meghatámmtt
részletükben átutalással a Társulás OTP Bank Zrt.,-nél vezetett l l'iéllOOÖ"* Múdüslmua a "latnia .vl'EOlfllllLlE.)'l'Tl1. számú hatalmam, hatályns: Tör'zskönyví nyilvántartásba való

bejegyzés i'nanlától.
l'l

EU
%a"!

Módaaímlta a Tanács "201441;an TT!1_szán1il hatalmamat. halál;/cvs; Törzgkisnyvi nyilvántartásba való
bejggygés napjától;

15454l2Ö-ÚOODOOOO sz; bankszámlájára történő átutalással.
Amennyiben a fenti határidőig, nem történik meg a befizetés. a tag nem gyakmellmüa
tagsági jagait.
LS,

A Társulás a tag által vállal! pénxügyl húzzálárulás nem teljesítése esetén
beszedési megbizást nyújt be a tag pénzforgalmi szolgál'tatójáhnz a tag régzéröl a
pénzforgalmi szalgáltatójánalf; adot! felhatalmazó nyllatkexat alapján
Az Lél, pam smrlntl megállapüdások és a felhatalmazó levél mintájál a iljüggelék

tarialmazzam

2. A Társulás költségvetése és gazdálkodásának ellenőrzése

A Tanács a költségvetését. valamint a a féléves és éveS gazdálkndásáról szóló
beszámelót költségvetési hatámzatban állapítja mag
A Tanács a KIGSZ útján gondosküdik a Tárgulás költségvetésének végmhajtásáról.

A Társulás költségvetése magában fúglalja a Társulás által létrehozott és fenntarmtt
köllségveic'sl szerv költségvetéál ls.
A Társulás kÖlÉSÉÉVÉÉÉSl határozatának előkészítésére. a költségvetés szterkezetérc és
annak ellbgadására a helyi önkürmányzatokra vanatkngó szabályúkat kell alkalmazni.
A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési hatámzatának
l'twgalkmgására, az erről történö elkülönült inf'brmáclóswlgáltatásraá az előirányzat—
gazdálkúdásra, az évközi és év végi besaámmlásrm valamint az évközi pénzfmgalmí
jelentés készítésére: az, államlulztartásról szóló Hill 1, évi CXCV. törvény
randelkezésall kell alkalmazni

A, tag önkarmányzat képvlwlö—lestületa a Társulás költségvetésére: vanatkazóan nem
rendelkezik döntési jogüsultsággal.
A gazdálküdás blzmnságáért, szabálygzerllségéért a "l'anáizs TÉlÉlÖS:
A Társulás gazdálkodásának jmgszarüségél a Pénzügyi Blzmtság ellenőrzi. amelyröl
évente jelentés kásxíá a Tanács számára.

Ellünörzési júgkörében a Pénzügyi Bizottság feladata;
a Társulás pénz-és vagyonkezelésénck. közbeszerzéselnek vizsgálata.

a költségveléai $zcrvexetek gazdálkadására vmmtkoxó jmgszabályok és egyéb kölelgzö
glőírámk halal-lásának ellenőrzése!
a társult önkürmányzamk kötelezö bellzetésének ellenőrzése.
a gazdálkúdás Szabálysgm'üségémh
teljesítésének vlzsgálaia.

az

előirányzat;

beválelek

és

kladágek

a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzésm
;; Társulás vagyonának, megóvása érdekében a teandö íntézkedéwk kezdeményezése,

a Társulás és; ;; költségvelésl szerve belsö ellenáll-mási remdszerének felügyelete.
"* Módosllotta ;; Tanács ..f20l4illl; 13.) TTngaámú lmtámzata. llatályüál Türzaköuyvi nyilvántartásba való,
bejegyzés napj-ától
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253.

A Pénzügyi Blzuttság tagjai feladataik ellátása smán jogosultak a Társulás és
szerveinek irataiba betekinteni_ a Tanács elnökétől tájeknztatást kémia

230;

2.1l,

A Pénzügyi Bizottság elnöke az: ellenőrzés megkezűe'aéröl tájeküetatni köteles a
Tanács elnökét.
Az ellenőrzés során a Bízuttság e venatkozó pénztlgyl-gaxdaságl. illetőleg a beleit

ellenőrzésre venatkúeó szabályak szerint jár el,
E.IÉ.

A Bimttság elnöke m a vizsgálat befejezését követő [3 napon belül " annak
eredményéről tájélmztatja a Tanács elnökét, Amennyiben a vizsgálat
seabáiytalanságet
állapít meg. úgy zt Tanács elnöke annak megszllnteteee
érdekében a szükséges intézkedések megtétele iránt haladéktalanul intézkedik, illetve
kezdeményezi a izgul—tséges intézkedések megtételét.
I')

3; Kiadmányüxás, köteleeettségvállaláS rendje

A társulási megállapodásban rögzített feladatuk végrehajtása Safán készítendő íratekat
Lu
gu

a Tanács elnöke akadályeztatása esetén a kijelölt alelnök irja alá.

A Társulása költségvetési határnzatában szereplű előirányzat terhére a Tanács elnöke,
ztkadályeztatása esetén az általa megbízott alelnök vállalhat kötelezettséget,
illetvejtagesult tttalványozásra.A gazdálkedásijogkörök meghaltál—ezését a Társulás
Szervezeti és Működési Szabályxata tartalmazza.

4. A társulás által fenntartott intézmény fenntar-tám, űnanszírazásaál'

MA társulás által llenntartett intezmeny fenntartása és linanszímzásat titrrásai a
vettetkezó állami
támügatásböl történik. A tátttegatás igénylése és felhasználása a
venatkczá
_iügszabályi előírásait szerint történik, ÁE: alapítói jegokról való
rendelkezéseket az
lntéxmény alapitó ekirata tartalmazxa. (I. függelék)
4.2.

A támogatás által nem fedezett költségeket a Társulás az, éves költségvetésének
összeállítása során határozza meg,
Dönthet a Tanács pótbeűzetésbert is. A
közösen fenntarltttt intézmény Fellesztési és felújítási settkségletét a Társulás

költségvetésében kell megtervezni
A fellegxtes és felújítás kerdeseben Et Tanács dönt.

'" Halálym kívül helyezte a Tanács Hillt) lát!].ll'i.) TTltSZál'nL'l határüzmat hatályát veszti; T'ürzekönyvl
?"

ll

nyilvántartásba valé beicgyzés napjaim?
Médmsltetta il Tanács .,52'014.( lly §le TThs-záttlú határozata, lttttálytts: Törzskönyvi nyilvántartásba való
bejegyzett napjától.
Múdesltotta a Tanáes Mi?—(§ l tuli! IZ!) TThs—zámú ltatámzata. hatályes: Törzskönyvi nyilvántartásba való
bejegyzés napjától

5. A Társulás vagyona

5.1,

A Tán—rulás saját vagymmal rendelkezik. melynek kimutatását az éves költségvetési
halámzat rartalmaxm. A Társulás vagyonának részét képezi a Tanácg döntésével
megsxerzett. valamint ;; Társulás tevékenyaége sm'án keletkezzen vagyam.
A Társulás vagyúnának köre:

- a Társulás saját vagyam: Eleg, Művelődési úr 2. 5351,er alatti caaládok álmgnctl
etthcma.

LM

M
:La

Lu

— a lkladatelláráshmg áradatát vagyam a nemzeti vagynnról szóló 201 l. évi CXCVI.
törvény alapján
- a közös baruházásak, l'gílcsztések révén létrejövő vagyam mely % Társulás közös
vagyonát képezi.
.,, pályázati ütem megszerzett vagyam.
A társulási tulaj-dnnnal való rendelkezési 39th a Tanács; gyakorolja.

A Társulás; gmldeskodik a Társulás Feladarellátási helyeként s-mlgálö, de: az átadó
önkúrmányzat tulaidonában lévö ingatlannak, mlm vagyonkexelésbel'hasxnálatába admit

vagyun működtetéséről. Az ingarlanök nmgnevezését az ÉSZK Alapító Okirata
tartalmazza.
55.

A Tárgulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségem—ela: kiegyrznlítése után
nwgmaraáó vagyam a lagcknak a Társulás fennállása alatt tclje5ítctt huzzálámlásal
arányában a végleges támagalásoh juttatások aránylag részének betudáSával kell
lélöSEtmrLAx/agyon Felüsztása és a kÖÉÖS tulajdon megszüntetése nem történhet
elyan mádnn. hogy az a laözszülgáltarámk ellátását VEÉZÉlyEÉlÉSSÉ.

316.

A Társulás megszűnése, a Tárguláából töriénö kiválás, kizárás cssetén a TárSUlás
vagyünát a Társulás azcm tagjának kell vlsszaadnl. amelyik ait a Társulás
renáelkezésére bacsátatta. Egyebekben a közös tulajdenra VDHBÉKÚÉÓ
rendslkazésckct kell alkalmazni.

Én?.

A Társulásból történö kiválás üsetén % tag, végzésére a vagyontárgy kiadását 5 ért?: el
lehet

halasztani, ha annak természetben történő kiadása vaszályeztetí a társulás

tavábbí müködését; Ebben az ÉSCIlJül'l a kivált taglal, — a társulással kötött szerződés
alaplán — használati díj illeti meg.

w.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen megállapodág az 12; pont kivételével 201 3, június 30— napján lép hatályba,

A Társulás által alapított költségvetési szervre vanatkozö rendelkezéwk 2013.júllus l,

napján lépnek hatályba.
Jelen megállapnda'st a Tanárs minősített iöbbséggel hozott döntéssel módmsltharia.
A megállapodás melléklüteí:
ll melléklet: A Társulás tagjai

2. melléklet A Társulás tagjainak laliü—sságsaáma és szavatatsaáma
3. melléklet: A Társulás által ellát-att felaáalük

LS.

A megállapodás függni:Efílruzizg2
ll

függelék:

A

Tárgulág

és

Salgótagián

Megyei

Jogú

Város

Púlgármesterl

Hivatala között létrlgáötl megállapúdás a munkaszervazctí feladatok ellátására

2. függelék: Megbízási smmődés a Társulás és a KlGSZ között a gazdálküclásí
feladatök ellátására
3; Függelék: Megállapadásak és felhatalmazó lÉIVÉl mimája
Ha

A tagok kölcsönösen rögzlllk. hegy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdésaket
elsődlegesen tárgyal—ám ütem. egyeztetésael kívánják rendezni. egyebekben a
Salgótaaíáni Köaigazgalásl és Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki,

If],

Ajalen megállapodásban nem szabályczott kérdésekben a vnnatlmzó júgszabályok és.
a Társulás Ézervezetí és Műköáégí Szabályzata irányadó.

US.

Hatályát veszti a Salgótarjáni Kis—térség Többcélú Társulása Bál/"Zölgllej TTh. 52.
hatámmttal elfagadütt. 2012, Dktóher 3 l én kell. Társulási Megállapüdása

1.9. A Társulási Megállapodás a l4/2Éll3.(lV.24,) TTh. sg, határüzattal állagadott. ;: ..f2űl4.
(ELIZ) TTh, 32: határcazaltal módasított. egységes sxerkexetbe foglalt szövege! mely a
törzskönyvi
nyilvántartásba
történö
bejegyxés
napján
lép
hatályba
Salgótaglán, 2914, február ll

:: Móduslmna a Tanács "EDMUND TTlLszámú határozata. hatályusz Törzskönyví nyilvántartásba való
bcjégyzés napjától,

26

Záradék
;

Jelen megállapúdást az alábbi képviselö-testületek hagynál—; jóvá és fogadták a! előírásait
önmagukra és (testületeibe VDnatkDíCÖ kötelezö rendelkezésként

Salgótarján Megyei Jogú Vál-ms Közgyűlése

nő./2634. (m.. ) Öh. sz. hatámmtávai

Báma Község Képviselő—íestülete
Ccred Község Képvisetö-etestülete

Egyházasgerge Község Képviseköáestüiete
Eme; Község Képviselő—testülüa
Ipolytarnóc: Község Képviselő—testülete
Karancsaija Község Képviseiöaestülüm
Karancsberény Község Kápvíselc'i—tagtülaw

Karancskeszi Község KépviseEö—testülete
Karancsiapujtö Község Képvissiö—teamíetc

Karancsság Község Képviseiövteszülete
Kazár Köxség Képviselődesiüíem

Kishartyán Község Képviseiöumstülem
Litke Köz—ség Képviseiő-testmete

Lucfalva Község KépviSEEÖ—mstüíete
Márkháza Község Képviselő—testülete
Mátraszeíe Kijaza—ég Képvisalöuwstüleie
Míhálygerge Község Képviselő—testülete

Nagybárkány Község Képviselő—testülete
Rákócgibánya Község Képviselő—testülete
Ságújfalu Község Képviselő-testülete
Sanwsköújfalu Község Képviseiö—testülcte

Sóshartyán Kögáég Képviselő—testülete
Szaimazams Község Képviselő-xestüíete
Szílaspagany Község Képviselő—ate—Stülete

Vizslás Köiáég Képviselömtestüiete
Zabar Község Képvis—eíöate—sxülete
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ÉS

A múdnsímtt % egységes szerkezetbe rúgtam - Társulási Megállapúdást az érintett
önkúrmányíawk döntése aíapján a polgármesiffrák aláírásukkal látják el,
Salgótaxján Megyei Jügú Város Közgyüiése havában

Székyné dr. Sztrémi Melinda
pülgármastw

Báma Község Képviselő-testülete nevében,

Tóth Káx'nlyné
pa! gármester

Cered Község KépviseIő-testülete nevében

Czene Árpád
pnlgármester

Egyházasgcrge Község Kápvíselö-testületa nevében

Révay Endre
p*olgármastcr

EtÉS Körzség Képviselő—testüiete nevében

Lénárt Dezső
potgármeste'r

Ipotytamóc Község Képvísalő—wstülete nevébm

Balyós Gábúm-é
peígármester

Karancsaíja Köxség Képviselő-testülete nevében

Suiyak üszkár Jánúsné
palgármester

Karancsberény Köaség Képvisalö—testülete havában

Csabaíné Freistág Erzsébet
pülgármeüer

Karancskeszi Község, Képviselő—mamam nevében

KUmncZi istván

púlgármester

Karancslapujtö Község Képviselő-testülete nevében

Samosköi Tíbm'

púlgármester

Karancsság Köxség Képviseíö—testülete nevében

Tóth Tíhamár
polgármester
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Kazár Község Képviselöütestüiete nevében

MaIná—r Katalin
pnlgármester

Kishariyán Község Képviselő—xtestülem navében

Varga Oszkár
palgármestar

Lítke Község Képviselő-testülete: nevében

Versegi Zoltán
pal gármester

Lucfalva Község Képviselő—testülete nevében

Bakats Gyula
pofgármesmr

Márkháza Köxség Képviselőgtcstülete nevében

dr, Brenda Péter
pelgármegter

Máti'aszeie Község, Képviselő-testületet nevében

Vincze László
mig—ármester
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Mihátygergü Község Képviselő—testülete nevében

Szilmráné Sebestyén Katalin
polgármegter

Nagybárkány Közg—ég KépviseEÖ—tgstüleie nevében

Dnmbuvári Edina
polgármester

Rákóc—aíbánya Község Képviselöntestülete nevéhez:

Hencsiti Ernő

palgármesmr

Ságújfaíu Község, Képviselő-testülem nevében

Szentes Attila

pgigármesmr

Samüskőújf'alu Község Képvis—eEő—testüietc lmvében

Úr. Tóth László
püfgármester

Sóshartyán Község Képviseiömtestülete nevébün

Tóth Gabríeíla
pa? gármester

Szaímatercs Község Képviselőtestüiete nevében

Sxentes Dexső
püigármester

Szilaspognny Község Képviseiö—testülete nevében

Nagy György
púlgármester

Vízslás Község Képviselöutestületc nevében

Angyali Jenö
polgármester

Kabar Község Képviselő-testülete nevében

§...)
au

Nagy Tamás
püígármester

li metlékletgz'

A Társulázi tagjai
1;

Saigntnfján Megyei Jogú Vám; Önkormányzata

3 11111 Safgótarján. Múzeum tér 1.

Képviseií; Székyné dr. Sztrémi Meíinda pnlgármestcr

3.

Bárha Község Önkományzata

3126 Báma Petöfi út 23.

3.

KépVíSeIi: Tóth Kám1yné pnlgármester
CEFÉÖ Kőaség Önkünnányzma

3123 Garad, Jókai út 3.

Képviselí: Czene Árpád palgármesmr
4.

57
5,
?
31
?,
10,

1 1.

Egyháznsgerge Köaség Ömknnnányzaía
Képviseli: Révay Endre pnigármester

3183 Égyházasgerge, Fö (1135.

Ewa Köznég Önknrmányzmn

3136 Etes. Rákóeígi út %,

Képviseli: Lénáw Dezső,) polgármester
lpn1ytarnóc Község Önkürmányznm
Képvíscií: Bnlyc'ss Gáborné polgármester
Karancsaün Közaég Önkormányzata
Képviseü: Sulynk üszkár Jánosné pülgármester
Karancsherény Község Önknrmányzata
Képviseli: Csabáné Frústág Erxsébet nnlgármestúr
iiarancgkeszí Közgég Önkormányzata
Képviseüz Kumnczi istván pülgármester
KarancsMptgjtö Község Önkormányzata
Képviseií: Snmoskűí Tiber pnlgármemer

3137 Karancsherény. Petöfi ütő?!

Karancsmg Község Önknrmányzam

3163 Knmncsság Kcssmh út 64,

51158 xfpülyfür'üáü, Határ úr 5
3181 Karancsaljm Rákóczi út 1741

3183 Karancnkeszí Fö út 49;
3182 Karancslapujtö, Rákóczi 11195.

Képviscíi: T6111 Tihamér ;mlgármester

121

Kazár Község Önknnnányzata

3127 Kazár. 'I'nnácn út 1.

13.

Képviseii: Mnhm'r Kazalin pnlgámther
Kishartyán Kőaség Önkcrmányzam

3161 Kiahanyáa, Rákócai út ?EL

Képviseli: Varga Öszkár polgármester
14.
15.

lű.
17.
181

Litka Köxség Önkm'mánymta
Képviseli; Versngi Zalrán pnlgármrssier
Lucfaíva Község, Önkormányzaxa
Képviseü: Bakns Gyula púlgármestar

3186 Litka; Kossuth út 31.
3129 Lucana, Kál-161323 út 33.

Márkháza Község Önkormányzata

3975 Márkháan, Rákóczi út 23.

Képvisalí: dr. Brenda Péter palgármextar
Mátraszele Község Önkm'mánymta
Képviseii: Vincze Lásaló pnígármcstcr
Míhálygergn Község Önkürmányzata
KépVSseli: Sziküráné Sebegwén Mamim pnlgámmstcr

3142 Mátmszele. Szaíanáság 61165,
3184 Míhálygcrgc, Rákóczi út 41).

!?

Nagybárkáuy Község Öukarmányzata
Képviseli: Dn'mbovári Edina polgármester

3075 Nagyhárkány, Petüfí (1161.

29,

Rákóczibánya Kös-zség Önkormányzata
Képviseli: Bencsik Émö pmgármcsmr
Ságújfaíu Közaég Önknrnaányzam
Képvis—eli: Szemes AnNa pölgárnmster
Súnmskáújfam Köznég Önkormányzata

3151 Ráköczibánya, Fő tér 8,

21.
32.

3162. Ságújfaht, Dózsa Gy. u. 15.
3121 Smmslcőújfalu, Sümüsí út 332.

Képviseií: Dr. Tóth Lászk') pmgármasmr
23.

Sóshartyán Kíággég Önknrmányaaxa

3131 Sóshartyám Dózsa Gy; út 1.

Képviseií: Tóth Gabriella po1gármester
24.
25.
26.

Szalmamms Község Önkm'mányzam
Képviseli: Szemes. üezsö püIgát'meamr
Szilaspúgeuy Község Önkormányzata
Képvisgli; Nagy György pnlgál'mnster
Vizslás Község Önkürmányzata

3163 Ezaímntnrcn, Ras—Sum (11 48.
3125 Sailraspngnny, Rákócxi úr 45.
3123 Víznlás. Küssuth út 69,

Képviseü: Angyal Jenő pnlgánnesmr
27.

Zabar Kőaség Únkúrmányzafa
Képvisntí: Nagy Tamás polgármester

3124 Kabar; Peiöfí M 26.

3 Máónsítmtn a Tamás ..120141111124 TTl—ngámú határaíaata. hatáíyns: Törzskönyví nyiívántartásha vak")

Lu
LH

bejegyzés napjánál;

2. mellékleth

A Társulás tagjainak lakasgágszáma ég; szavazatszáma

Település

I'Z'Égsíjálgsáfm

Szavasatsxám

Bárha
Cered
Egyházasgsrgé

1032
! 142
744

!6
17
1;

Etes

1416

21

!polytamóc

48 §

Karancsalia

1588

23

Karancsherény
Karancs—kazi
_Karanaslapujtö
Karancüág
Kazár
Kighanyán
Lina-:
_Lucfalva
Márkház'a
Mát'raszele _
Míhálvgcrge ) _
N—agybárkány _

88 i
___191 l
2739
1269
19 34
S 76
868
653
ÉS 3
974
586
675

13
29
41
18
29
8
12,
9
4
14
3
_I ()

Rákóczíbánya
Ságújfalu

650
IÖ55

, 9 _
15

33422

609

233 l

35

9I5
490
343

!3
7
4

Vizsiás

138? *

21

Zabar
Ösgzegen

533
65883

7_
3000

Salgótarján
Semoskőúífalu

Sóshartyán
Szahmtercs
Szílaspügony

,

6

Módüsímtta a Tanács 24!2£313,(Ví.19.) TTh.számú hátámzara. hatályüs Törzskönyvi nyilvántmásba való
bejegyzé; napjátáL
; Módn'símtta a Tanács ,,JZGMIH, 13) TThjgámú han—áramra. hatályna Töri'skönyvi nyilvántaríásba való
bgjegyzé's napjától.

*
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3* A komáhyzatí fmakciók_ államháztartási sxakf'eladamk és szakágazamk asztályozási
rcncliéröl mm...
GSIZGIBJXILE.) NGM rendeiei, iHetve azt Avr. ISO, §alagián. Hatályas: 2934. január 3.
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