10/2015.

Karancsság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2015. december 17—én
megtartott ülésének jegyzőkönyve.

Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17 -i
üléséről.
Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester

Berki András képviselő
Dr.Brumár Mihály képviselő
Hajdara Roland képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Kászi Richárd képviselő
Meghivottként:

Köröskényi Péter jegyző
Csonka Melinda RNO elnök

Tóth Tihamér polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat, megállapítj a, hogy
az ülés összehívása szabályszerűen történt, képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 6 fő
képviselő megjelent . A jegyzőkönyv hitelesítőnek Hajdara Roland és Horváth Zoltán
képviselőket javasolja kijelölni , majd előterjeszti az ülés napirendjét.
A Képviselő—testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre és az ülés napirendjére tett javaslatot
egyhangúan elfogadja.

Napirendek tárgyalása:
l./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
17/20 l 3/(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
2./ Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulás Társulási Megállapodás módosítása
3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

l./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
l7/2013/(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester és jegyző
/Előterj esztés a jegyzőkönyv mellé csatolva/
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. decemberi ülésén alkotta
meg a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
16/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendeletét.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.3 l .)
Korm. rendelet 2016. január 1. napján hatályba lépő rendelkezései megteremtik a lehetőségét
az ingatlanhasználóknak a 60 és 80 liter űrmértékű gyűjtő edényzet igénybevételére az eddigi
120 literes helyett. A 60 liter űrmértékű gyűjtőedény igénybevételére kizárólag az ingatlant
egyedül és életvitelszerűen használó személyek jogosultak. Az igénybevétel részletes
szabályait a Korm. rendelet nem határozza meg, ezért annak helyi rendeletben történő

szabályozását el kell végezni.
A közszolgáltató a jelenlegi gazdasági környezetben új hulladékgyűjtő edények beszerzésére

nem képes, ezért a meglévő 120 literes edényzet alkalmazása mellett a jogosultságok díjban

történő érvényesítésére kerül csak sor, melyre a Földművelésügyi Minisz
térium

Környezetfejlesztési Főosztályának állásfoglalása szerint van lehetőség.
A rendeletmódosítás egyéb pontjában a korábbi jogszabályváltozások
miatti pontosítások
kerültek átvezetésre.

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértve 7 egybeh
angzó igen
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszol
gáltatásról szóló
17/2013/(XII.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2./ Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulás Társulá
si Megállapodás módosítása
Előterjesztő: polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva/

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanács
a 2015. december
17-i ülésén 28/2015. (XII. 17.) TTh. számú határozatával elfogadta
a Társulási Megállapodás
módosítását.
A Társulási Megállapodás módosításához Magyarország helyi önkorm
ányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése, valamint a Társulási Megáll
apodás III/ 1.1. pontja
alapján a Társulásban résztvevő képviselő—testületek mindegyikéne
k minősített többséggel
hozott döntése szükséges.
A módosítás hatályba lépésnek tervezett időpontja 2016. január 1, ezért
a tagönkormányzatok
Képviselő-testületeinek a módosítást legkésőbb 2015. december
22-ig jóvá kell hagynia A

Képviselő— testületek jóváhagyását követően kerül sor a módosítás Magya
r Államkincstár
részére történő benyújtására.
A szóbeli előterj esztést követően a Képviselő-testület 7 egyhangú igen
szavazással az alábbi
határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének
43/2015. ( XII.17.) határozata
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete
a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulás Társulási
Megállapodás

módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosí
tásának
jóváhagyásáról szóló határozatot küldje meg a Tanács Elnöke részére
.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 22.

3./ Helyi Esélvegyenlöse'gi Program felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester
A polgármester tájékoztatólagelmondja hogy Karancsság Község Önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programját Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2013. (VHÁJ határozattal fogadta el. A vonatkozó töwényi kötelezettség értelmében két
évente át kell tekinteni a helyi esélyegyenlőségi programot. A program elkészítése óta
nagyobb változások nem történtek a településen így áttekintve az anyagot a felülvizsgálatot
nem látja indokoltnak , javasolja annak hatályban tartását.
A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő—testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének
44/2015. ( XII.17.) határozata
Karancsság Község Képviselő-testülete áttekintette Karancsság
Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Tekintettel arra, hogy
a program elkészítése óta nagyobb változások nem történtek,
a felülvizsgálatot nem látja indokoltnak. Erre való tekintettel
a 27/2013. (Vll.4.) határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi
Programot változatlan formában hatályban tartja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Mivel más kérdés hozzászólás nem. volt a polgármester az ülést bezárta.

Koroskenj'i
Péter

Tóth Tihamér

jegyző

polgármester

/3

Hajdara Roland
jkv.hitelesitő

ja

HorvathZoltán
jkv.hitelesítő

JELENLÉTIíV

Karancsság Önkormányzat Képviselő—testületének 2015.
december 17-én megtartott testületi
ülésé

n megi elemekről.

Karancsság község:
Tóth Tihamér polgármester
Berki András képviselő
Dr. Brumár Mihály képviselő

Hajdara Roland képviselö
Horváth Zoltán képviselő

Kászi Richárd képviselő
Tőzsér Dezső képviselő

Tanácskozási ioggal míglúvottak:
*
Köröske'nyi Péter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnöke
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Karancsság Község Polgármesterétől

MEGHíVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 Lévi CLXXXIXtörVény 44—45.§ -ai

alapján Karancsság Község Onkormányzat Képviselő-testületét

2015. deember 17-én (csütörtök) 16.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácsterme
3163.Karancsság, Kossuth út 64.szám

Napirendi javaslat

l./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
1 7/2013/(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
Köröskényi Péter jegyző
2./ Salgótarján és Térsége Önkományzatainak Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester

Karancsság, 2015. december 10.

Tóth Tihamér
polgármester

10/2015.

Karancsság Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének 2015. december 17-én
megtartott ülésének jegyzőkönyve.

Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17 -i
üléséről.
Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester
Berki András képviselő
Dr.Brumár Mihály képviselő

Hajdara Roland képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Kászi Richárd képviselő
Meghivottként:

Köröskényi Péter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnök
Tóth Tihamér polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat, megállapítj a, hogy
az ülés összehívása szabályszerűen történt, képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 6 fő
képviselő megjelent . A jegyzőkönyv hitelesítőnek Hajdara Roland és Horváth Zo1tán
képviselőket javasolja kijelölni , majd előterjeszti az ülés napirendjét.
A Képviselő-testület ajegyzőkönyv hitelesítőkre és az ülés napirendjére tett javaslatot
egyhangúan elfogadja.

Napirendek tárgyalása:
l./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
17/2013/(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
2./ Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulás Társulási Megállapodás módosítása
3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

1./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
17/2013/(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester és jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva]
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. decemberi ülésén alkotta
meg a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló

16/201 3 .(Xll. 20.) önkormányzati rendeletét.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 3 85/2014.(XII.31.)
Korm. rendelet 2016. január 1. napján hatályba lépő rendelkezései megteremtik a lehetőségét
az ingatlanhasználóknak a 60 és 80 liter űrmértékű gyűjtő edényzet igénybevételére az eddigi
120 literes helyett. A 60 liter űrmértékű gyűjtőedény igénybevételére kizárólag az ingatlant
egyedül és életvitelszerűen használó személyek jogosultak. Az igénybevétel részletes
szabályait a Korm. rendelet nem határozza meg, ezért annak helyi rendeletben történő
szabályozását el kell végezni.
A közszolgáltató a jelenlegi gazdasági környezetben új hulladékgyűjtő edények beszerzésére
nem képes, ezért a meglévő 120 literes edényzet alkalmazása mellett a jogosultságok díjban

történő érvényesítésére kerül csak sor, melyre a Földművelé
sügyi Minisztérium

Környezetfejlesztési Főosztályának állásfoglalása szerint van

lehetőség.

A rendeletmódosítás egyéb pontjában a korábbi jogszabály
változások miatti

pontosítások

kerültek átvezetésre.
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértve

7 egybehangzó igen

szavazattal az alábbi rendeletet alkotj a:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testü
letének
9/2015. XII.18. önkormán zati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálk
odásí közsz

olgáltatásról szóló

17/2013/(XII.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2./ Salgótarján és Térsége Önkormányzataina
k Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előteriesztő: polgármester

Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva/
A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társu
lása Társulási Tanácsa 2015. december
17-i ülésén 28/2015. (XII. 17.) TTh. számú határ
ozatával elfogadta a Társulási Megállapodás
módosítását.
A Társulási Megállapodás módosításához Magyaror
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése, vala
minta Társulási Megállapodás III/ 1.1. pontja
alapján a Társulásba

n résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minős

ített többséggel
hozott döntése szükséges.
A módosítás hatályba lépésnek tervezett időpontja
2016. január 1, ezért a tagönkormányzatok
Képviselő-testületeinek a módosítást legkésőbb
2015. december 22—ig jóvá kell hagynia A
Képviselő- testületek jóváhagyását követően kerül
sor a módosítás Magyar Államkincstár
részére történő benyújtására.
A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testü
let 7 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—te
stületének
43/2015. ( XII.17.) határozata
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—
testülete
a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak
Társulás Társulási Megállapodás

módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Megá
llapodás módosításának

jóváhagyásáról szóló határozatot küldje meg a Taná

cs Elnöke részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 22.

JELENLÉTIíV

Karancsság Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott testületi

ülésén megjelentekről.

Karancsság község:
Tóth Tihamér polgármester
Berki András képviselő

Dr. Brumár Mihály képviselő
Haj dara Roland képviselő
Horváth Zoltán képviselő

Kászi Richárd képviselő
Tőzsér Dezső képviselő

Tanácskozási íoggal meghívottak:
Köröskényi Péter j egyző

/
. / . . %Mm .....................

Csonka Melinda RNÖ elnöke
.......................................

Karancsság Község Polgármesterétől

MEGHiVó

Magyarország helyi önkonnányzataii'ól szóló 201 Lévi CLXXXIXiörvény 44—45.§ —ai
alapján Karancsság Község Onkormányzat Képviselő—testületét

2015. deember 17-én (csütörtök) 16.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácsterme
3163.Karancsság, Kossuth út 64.szám

Napirendi javaslat

l./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
1 7/201 3/(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előteijesztő: Tóth Tihamér polgármester
Köröskényi Péter jegyző

2./ Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előteijesztő: polgármester

Karancsság, 2015. december 10.

Tóth Tihamér
polgármester

Karancsság Község Képviselő-testületének

9/2015.(18.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálk
odási özszolgáltatásról
17/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módos
ításáról

Karancsság község Képviselő-testületének a hulla
dékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
35.§ és 88.§ (4) bekezdésében kapott felha
talmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében elj árva a következőket rendeli el:

1.§
Karancsság
község
Képviselő—testülete
a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/20
13(Xll.20.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban : Rendelet) 5.§ (3) bekezdése az alább
iak szerint módosul, és az alábbi (3a)(30) bekezdésekkel egészül ki:
,,(3) A közszolgáltatás körében a szállítóeszközökhöz
rendszeresített gyűjtőedények típusai:
a) 60 literes edény , 18 kg;
b) 80 literes edény, 24 kg;
c) 120 literes edény 36kg.
(3a) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közsz
olgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014.(XII.31.) Korm. rendelete (továbbiak
ban: Korm. rendelet) 7.§ (la)— (lc)
bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő
ingatlanhasználó tekintetében a
jogosultságokat a Korm. rendeletben meghatároz
ott űrmértékű új edényzet biztosítását
mellőzve, a 120 literes gyűjtöedényre irány
adó közszolgáltatási díjnak az adott
jogosultság figyelembevételével arányosított száml
ázása útján érvényesíti.

(3b) A Korm. rendelet 7.§ (la) bekezdés
b.) pontjában írt jogosultság igazolására a
feltételeknek megfelelő ingatlanhasználó részé
re a települési önkormányzat — a
lakcímnyilvántartás alapján — az ingatlanhasználó
kérelmére igazolást ad ki.
(30) A Korm. rendelet 7.§ (la) bekezdés a.) pont
jában írt 80 literes űrmértékű gyűjtőedényhez
kapcsolódó jogosultságot a Közszolgáltató a Korm.rendelet 7.§ 82) bekezdésében
írtakra tekintettel - a lakóingatlan két term
észetes személy ingatlanhasználó általi
használata esetén biztosítja."
2.§
A Rendelet 5.§ —a az alábbi (16) bekezdéssel egészül
ki:

,,(16) A Közszolgáltató a hulladék gyűjtése,
szállítása, kezelése során a Korm.rendelet
előírásait köteles alkalmazni."

3.§
A Rendelet 6.§ (2) bekezdés d) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:

,,d.) a közszolgáltatási szerződést és annak módos
ításait,,

4.§
A Rendelet 6.§ (4) bekezdésének g) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
,,2g.) A Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglaltakat."

5.§
A Rendelet 7.§ (1) bekezdése a.) pontjában foglalt ,,
(továbbiakban :KEOP pályázat)
szövegrész helyébe a ,,(továbbiakban :KEOP pályázat I) szöveg
rész lép.

6.§
A Rendelet 7.§ (1) bekezdése i.) pontjában foglalt ,, KEOP
pályázat" szövegrész helyébe a
,,KEOP pályázat I." szövegrész lép.

7.§
A Rendelet 7.§ (1) bekezdése a következő 1.) ponttal egészül
ki:

,, l) a ,,Kelet—nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel"
elnevezésű, KEOP—l . 1 . 1/C/l3-2013-0013 azonosítószámú
pályázat keretében megvalósított
projekt eszközeinek üzemeltetése a j—k.) pontok alapján kivála
sztott/kij elölt közszolgáltatóval

kötött külön szerződés alapján, a jelen szakaszban megj elölt felada
tkörök ellátása során a
komplex hulladékgazdálkodási rendszer működtetése érdeké
ben."

s.§
A Rendelet 8.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés
lép:

,,(4) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejele
nteni, a bejelentésre okot adó
körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül:
a) ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgálta
tás igénybevételére kötelezetté
válik,
b) ha tulaj donosváltozás, vagy egyéb ok folytán
a közszolgáltatás igénybevételének
kötelezettsége megszűnik,
c) ha személyes adataiban változás következik be,
d) ha a jelen rendelet 5.§ (3a)—(3c) bekezdéseiben megha
tározott, az ingatlanhasználó által
igénybe vett jogosultságok feltételeinek már nem felel meg.
A határidőn túli bejelentés elmulasztása esetén a mulasztó
szolgáltatás igénybe vevő felel a
szolgáltatási díj megfizetéséért.

9.§
A rendelet 16.§ (7) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
,, A távollét tényét hitelt érdemlően — közüzemi elszámoló számlával
— igazolni kell."

10.§
A Rendelet 21 .§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
,, (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Ht. 91 .§—a
állapítja meg."
(2) Az 5.§ (3a), (3b), (30) bekezdéseiben, valamint a 8.§ (4) bekezd
és d) pontjában
foglaltakat 2016. január l—jétől kell alkalmazni. ,,

11.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 5 .§ (10) bekezdésének ,,az Országos

Hulladékgazdálkodási

ügynökség (továbbiakban OHÚ) által meghatározott" szövegrésze és a 6.§
(2) bekezdés
a.)pontja.

Karancsság , 2015Adecember 17.
f/
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Karancsság Község Képviselő-testületének
.../2015.(.......) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
17/201 3 .(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karancsság község Képviselő-testületének a hulladékról szóló 2012. évi CLXXX
V. törvény

35.§ és 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
ország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény l3.§ (1) bekezd
ésében foglalt
feladatkörében elj árva a következőket rendeli el:

1.§
Karancsság
község
Képviselő—testülete
a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló l7/2013(Xll.20.) önkormányzati
rendeletének
(továbbiakban : Rendelet) 5.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul
, és az alábbi (3a)—
(3c) bekezdésekkel egészül ki:
,,(3) A közszolgáltatás körében a szállítóeszközökhöz rendszeresített gyűj tőedény
ek típusai:
a) 60 literes edény , 18 kg;
b) 80 literes edény, 24 kg;
e) 120 literes edény 36kg.
(3a) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltétel
eiről szóló
385/2014.(Xll.3l.) Korm. rendelete (továbbiakban: Korm. rendelet) 7.§
(la)- (lc)
bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelő ingatlanhasználó tekinte
tében a
jogosultságokat a Korm. rendeletben meghatározott űrmértékű új edényze
t biztosítását
mellőzve, a 120 literes gyűjtőedényre irányadó közszolgáltatási díjnak
az adott
jogosultság figyelembevételével arányosított számlázása útján érvényesíti.

(3b) A Korm. rendelet 7.§ (la) bekezdés b.) pontjában írt jogosul
tság igazolására a
feltételeknek megfelelő ingatlanhasználó részére a települési önkorm
ányzat — a
lakcímnyilvántartás alapján — az ingatlanhasználó kérelmére igazolást ad ki.

(3c) A Korm. rendelet 7.§ (la) bekezdés a.) pontjában itt 80 literes
űrmértékű gyűjtőedényhez
kapcsolódó jogosultságot a Közszolgáltató - a Korm.rendelet 7.§
82) bekezdésében
írtakra tekintettel — a lakóingatlan két természetes személy ingatl
anhasználó általi
használata esetén biztosítja."
2.§
A Rendelet 5.§ —a az alábbi (16) bekezdéssel egészül ki:

,,(16) A Közszolgáltató a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése
során a Korm.rendelet
előírásait köteles alkalmazni."

3.§
A Rendelet 6.§ (2) bekezdés d) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:

,,d.) a közszolgáltatási szerződést és anna
k módosításait,,

4.§
A Rendelet 6.§ (4) bekezdésének g) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2g.) A Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében
foglaltakat."

5.§
A Rendelet 7.§ (1) bekezdése a.) pont
jában foglalt ,, (továbbiakban :KEOP
pályázat)
szövegrész helyébe a ,,(továbbiakban :KE
OP pályázat I) szövegrész lép.

6.§
A Rendelet 7.§ (1) bekezdése i.) pontjába
n foglalt ,, KEOP pályázat" szövegrész
helyébe a
,,KEOP pályázat I." szövegrész lép.

7.§
A Rendelet 7.§ (1) bekezdése a következ
ő 1.) ponttal egészül ki:
,, l) a ,,Kelet—nógrádi hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
"
elnevezésű, KEOP—l . 1 . 1/C/ 1 3 —2013-OO
l 3 azonosítószámú pályázat keretében
megv
alós
ított
projekt eszközeinek üzemeltetése a j -k.)
pontok alapján kiválasztott/kij elölt közs
zolgáltatóval
kötött külön szerződés alapján, a jelen szak
aszban megjelölt feladatkörök ellátása sorá
na
komplex hulladékgazdálkodási rendszer
működtetése érdekében."

8-§
A Rendelet 8.§ (4) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(4) Az ingatlanhasználó köteles a közs
zolgáltatónak bejelenteni, a bejelentésre
okot adó
körülmény bekövetkezésétől számított
15 napon belül:
a) ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok
folytán a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté
válik,
b) ha tulajdonosváltozás, vagy egyé
b ok folytán a közszolgáltatás igén
ybevételének
kötelezettsége megszűnik,
c) ha személyes adataiban Változás köve
tkezik be,
d) ha a jelen rendelet 5.§ (3a)—(30)
bekezdéseiben meghatározott, az inga
tlanhasználó által
igénybe vett jogosultságok feltételeine
k már nem felel meg.
A határidőn túli bejelentés elmulasztása
esetén a mulasztó szolgáltatás igénybe
vevő felel a
szolgáltatási díj megfizetéséért.

9.§
A rendelet 16.§ (7) bekezdésének harmadik
mondata helyébe a következő rendelkezés
lép:
,, A távollét tényét hitelt érdemlően — köz
üzemi elszámoló számlával — igazolni
kell."

10.§
A Rendelet 21 .§ —a helyébe a következő
rendelkezés lép:

,, ( l) A hulladékgazdálkodási közszolgálta
tási

díjat a Ht. 91 .§—a

állapítja meg."
(2) Az 5 .§ (3a), (3b), (30) bekezdéseibe
n, valaminta 8.§ (4) bekezdés d) pont
jában
foglaltakat 201 6. január 1 —jétől kell alka
lmazni. ,,

11.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő
napján lép hatályba.
(_2) Hatályát veszti a Rendelet 5 .§ (10)
bekezdésének ,,az Országos Hulladék
gazdálkodási
Úgynökség
a.)pontja.

(továbbiakban OHU) által meghatározott"
szövegrésze és a 6.§ (2) bekezdés

Karancsság , 2015.december

Tóth Tihamér
polgármester

Köröskényi Péter
jegyző

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testüteltének
..../2015. (
) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszo
lgáltatásról
szóló 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáho
z

Általános indokolás

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
decemberi ülésén alkotta meg a
települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodá
si közszolgáltatásról szóló
17/201 3.(XII.20.) önkormányzati rendeletét.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló 385/2014.(XII.3 l .)
Korm. rendelet megteremtik a lehetőségét az ingatlanhasználókn
ak a 60 és 80 liter űrmértékű
gyűjtőedényzet igénybevételére az eddigi 120 literes helyett. A
60 liter űrmértékű gyűjtőedény
igénybevételére kizárólag az ingatlant egyedül és életvitelszerűen
használó személyek
jogosultak. Az igénybevétel részletes szabályait a Korm. rendel
et nem határozza meg, ezért
annak helyi rendeletben történő szabályozását el kell végezni.
A közszolgáltató a jelenlegi gazdasági környezetben új hulladékgyűj
tő edények beszerzésére
nem képes, ezért a meglévő 120 literes edényzet alkalmazása
mellett a jogosultságok díjban
történő érvényesítésére kerül csak sor, melyre a Földművelésügyi
Minisztérium
Környezetfej lesztési Főosztályának állásfoglalása szerint van lehető
ség.
A rendeletmódosítás egyéb pontjában a korábbi j ogszabályvál
tozások miatti pontosítások
kerültek átvezetésre.
Részletes indokolás

1.§
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló 385/2014. (XII.3 l .)
Korm.rendelet 2015. július 1. napj ától hatályos rendelkezése
inek gyakorlati alkalmazásához
szükséges szabályokat tartalmazza a számlázás, valamint a jogosu
ltságok igazolása
tekintetében.
2-4. §—ok

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló 385/2014. (XII.3 l .)
Korm.rendelet által hatályba léptetett jogszabályi Változások átveze
tése történik meg a
rendelet szabályain.
5-7.§—ok

A ,,Kelet—nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel"
elnevezésű, KEOP-l . 1 . l/C/l3-2013-0013 azonosítószámú
pályázat megvalósítására
tekintettel, valamint a szükséges hatáskörök Társulási Tanác
sra történő átruházására
tekintettel szükséges módosítás.

8-10.§
A rendelet gyakorlati alkalmazásához szükséges igazolások, valamint a közszolgáltatási díj
meghatározására vonatkozó rendelkezések magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelése
érdekében indokolt módosítások átvezetése.

11.§
A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseit tartalmazza.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2015. (

) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításához

Előzetes hatásvizsgálat:

l.Társadalmi hatások:
A rendeletmódosítás a közszolgáltatást igénybe vevők közül a lakóingatlant egyedül,
illetve
ketten használókra kedvező hatással van.
2.Gazdasági hatások:
A rendelet-tervezet a közszolgáltatónak bevétel kiesést eredményez.
3.Költségvetési hatások:

A rendelet-tervezetnek költségvetési hatása nincs.
4.Körnvezeti és egészségi következmények:
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következménye nincs.

5.Adminisztrat1'v terheket befolyásoló hatások:
A rendelet—tervezetnek adminisztrativ terheket befolyásoló hatása nincs.

6.A iogszabálv megalkotásának szükségessége. illetve a iogalkotás elmara
dásának várható
következményei:

Jogszabályváltozások miatt szükséges a települési és állati hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 57/20 13. (XII. l 9.) önkorm
ányzati rendelet
módosítása. A helyi szabályozás módosításának elmaradása jogszabálysért
ést eredményez, és
a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után.
7.A iogszabálv alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti,
tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi
és pénzügyi feltételek
fennállnak.

Karancsság, 2015.december 10.

éter

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása

Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Tel: 32/422-381
E—mail: stothDsalgotarjanhu

Javaslat
a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása

Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztő:
Fekete Zsolt
elnök

2015. december

Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: 32/422-381
,E—mail: stotgsalgotaríanhu

Tisztelt Társulási Tanács!

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása
(a továbbiakban: Társulás)
működésének legalapvetőbb szabályait a Társulási Megállapod
ás tartalmazza. A Társulási
Megállapodás jelen módosítása az alábbiak miatt szükséges:
- Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő—testülete 37/201
5. (VI. 05.) határozatával,
Nagykeresztúr Község Önkormányzat Képviselő—testülete 92/201
5. (XI. 13.) határozatával,
Sámsonháza Község Önkormányzata 108/2015. (X. 26.)
határozatával, Vizslás Község
Önkormányzat Képviselő—testülete 28/2015. (XI. 9.) számú
határozatával döntött arról, hogy
2016. január 1. napjától csatlakozni kíván a Társuláshoz.

- Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testület
e 63/2015. (V. 28.) számú
határozatával döntött arról, hogy 2015. december 31. napjáv
al kiválik a Társulásból.
- Karancskeszi és Zabar Község Önkormányzata esetében
az önkormányzat képviseletében
(Kurunczi István és Nagy Tamás polgármester urak sajnálatos
halála miatt) változás történt.
A Tárulási Megállapodás 1. melléklete tartalmazza a Társul
ás tagjainak felsorolását, valamint
a tagönkorrnányzatok képviselőjének megnevezését, a 2.
melléklet a Társulás tagjainak
lakosságszámát és a tagönkormányzatokat megillető szavazatsz
ámokat. A felsorolt változások
miatt szükséges a Társulási Megállapodás 1. és 2. mellékleténe
k módosítása.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 167/A. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében a törzs
könyvi nyilvántartás tartalmazza a
törzskönyvi jogi személy alaptevékenységét is kifejező,
azonos vagy hasonló tevékenységet
ellátó másik törzskönyvi jogi személy nevétől különböző egyed
i megnevezését.
Az Egészségügyi-Szociális Központ (a továbbiakban:
ESZK) alapító okiratának legutóbbi,
2015. júniusi bejegyzett módosítása kapcsán a Magy
ar Államkincstár Nógrád Megyei
Igazgatósága Államháztartási Irodája jelzéssel élt a Társu
lás felé, hogy az ESZK elnevezését
változtassa meg a fenti jogszabályban rögzített feltételnek
megfelelően, azaz egyediesítse az
ESZK elnevezését.
A névváltoztatással járó járulékos költségek és admin
isztrációs terhek miatt a Társulás az
ESZK nevének megváltoztatását 2016. január l—jétől vállal
ta.
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Társulási Tanácsnak,
hogy az ESZK elnevezését 2016.
január l—től Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociál
is Központja elnevezésre módosítsa.
— A módosítás tervezete tartalmaz szerkezeti módos
ításokat, kiegészítéseket is, melyek az

egységes szerkezetű Társulási Megállapodásban átvezetésre
került

ek.

Tájékoztatom a Társulási Tanácsot, hogy a Társulási
Megállapodás tervezett módosításai az
egységes szerkezetű tervezetben vastagon kiemelésre került
ek.
A Társulási Megállapodás módosításához Magyarorsz
ág helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése, valamint
a Társulási Megállapodás Ill/1.1. pontja
alapján a Társulásban résztvevő képviselő—testületek
mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges.

A módosítás hatályba lépésnek tervezett időpo
ntja 2016. január l., ezért kérem a
Tagönkormányzatok Polgármestereinek közreműködés
ét abban, hogy a Képviselő-testületek a
módosítást minél hamarabb, de legkésőbb 2015.
december 22—ig hagyják jóvá. A Képviselő—
testületek jóváhagyását követően kerül sor a módos
ítás Magyar Államkincstár részére történő
benyújtására.
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Kérem a Tisztelt Társul
ási Taná

csot, hogy az alábbi hat
ározat

i javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat
l./ A Salgótarján és Té
rsége Önkormányzat
ának Társulása Társul
Tanács) a Társulási Me
ási Tanácsa (továbbiak
gállapodás módosításá
ban:
t az 1. melléklet szerin
t elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsol
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1. melléklet a

/2015. (XII. 17.) Öh.. sz. határozathoz

SALGÓTARJÁN És TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATAINAK TÁRSULÁS

A

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
6. számú módosítása

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása tagönk
ormányzatai a Társulás
Társulási Megállapodását a Társulási Tanács ..../2015. (XII.
......) TTh. sz. határozata,
valamint a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek és Közgyű
lésének határozatai alapján
az

alábbiaknak megfelelően módosítják:

1. A Társulási Megállapodás I. pontja az alábbiak szerint módosu
l:
,,I-

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Társulás neve: Salgótarján és Térsége Önkormányzatain
ak Társulása. A Társulás
rövidített neve: STOT,

2. A Társulás alapításáról rendelkező határozat; 1/2004. (VI.
29.) TTh.
3. A Társulás alapításkori neve: Salgótarjáni Kistérség Többc
élú Társulása.
4. A Társulás székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
5. A Társulás működési területe: A Társuláshoz tartoz
ó tagönkormányzatok közigazgatási
területe.
6. A Társulás határozatlan időre jön létre.

7. A Társulás Magyarország helyi önkormányzatair
ól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
alapján jogi személy.
8. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályozt
atása esetén a kijelölt alelnök látja el.
9. A Társulás bélyegzője: Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak Társulása felirattal
ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével.

10. A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, képvi
selőjét a Társulási Megállapodás 1.
melléklete,
a
Társuláshoz
tartozó
települések
lakosságszámát,
valamint
a
tagönkormányzatokat megillető szavazatszámoka
t a Társulási Megállapodás 2. melléklete
tarta
lmazza.

11. A Társulás működésének részletes szabályait
a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza."

2. A Társulási Megállapodás II. pontja az aláb
biak szerint módosul:

,,II.
A TÁRSULÁS FELADATA, HATÁSKÖRE
l. A Társulás a tagönkormányzatok részére
ellátja a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényb
en, a gyermekek védelméről és a gyám
ügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényb
en, valamint az egészségügyről szóló 1997.
évi
CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi
, szociális és gyermekjóléti feladatokat.
2. A Társulás által ellátott feladatok részl
etezését a 3. melléklet tartalmazza.

3. A Társulás az 1. pontban meghatározot
t feladatokat az általa alapított és fennt
artott
költségvetési szerv, a Salgótarján és Térs
ége Egészségügyi-Szociális Központja szer
vezeti
keretei között látja el.
4. A Társulás munkaszervezeti feladatait az
alábbi költségvetési szervek látják el:
— Az általános munkaszervezeti feladato
kat (Társulási Tanács üléseinek előkészi
tése,
lebonyolítása, a Társulási Tanács ülései
jegyzőkönyveinek és határozatainak elkés
zítés
e,
nyilvántartása, a pályázatok előkészítése,
végrehajtása és utánkövetése, a Társulási
Tanács és
az elnök feladatainak ellátásához szüksége
s dokumentumok elkészítése) ellátó szerveze
t neve
és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 3100 Salgótarján,
Múzeum
tér 1.
A Társulás és a Polgármesteri Hivatal közö
tti megállapodást az 1. függelék tartalmazza.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXC
V. törvény 6/C. § (2) bekezdésének e) pont
jában
foglaltak szerinti, a Társulás bevételeivel
és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazd
álkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatás
i és beszámolási feladatokat a Salgótarján
Megyei
Jogú Város Önkormányzata által alapított
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szol
gálata —
a továbbiakban: KIGSZ — (3100 Salgótarján,
Kassai sor 2.) látja el.
A Társulás és a KIGSZ közötti megbízás
i szerződést a 2. függelék tartalmazza.
5. A Társulási Tanács Salgótarján Meg
yei Jogú Város Önkormányzatát jelöli
ki a nyújtott
ellátásokról, azok igénybevételéről, vala
mint a fizetendő térítési díjakról szól
ó rendelet
megalkotására.

3. A Társulási Megállapodás III. pon
tja az alábbiak szerint módosul:

,,111.
A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI

És SZERVEZETE

l. A Társulást a helyi önkormányzat
ok képviselő—testületei irásbeli megállap
odással hozzák
létre. A megállapodást a társult önkorm
ányzatok polgármesterei írj ák alá.

2. A Társulásban részt vevő képivsel
ő-testületek mindegyikének minősíte
tt többséggel hozott
döntése szükséges a Társulási Megáll
apodás jóváhagyásához, módosításáho
z, vagy a Társulás
megszüntetés
éhez.
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3. A Társuláshoz csatlakozni bármikor, abból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet.

4. A Társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról legalább hat hónappal korábban,
minősített többséggel hozott határozattal kell dönteni és a Társulás képviseletét ellátó személy

útján a Társulás tagjaival írásban közölni.
5. A csatlakozást kimondó határozatban:
—
meg kell jelölni, hogy a csatlakozás mely feladatkör ellátására vonatkozik;
—
ki kell mondani, hogy a csatlakozni kívánó önkormányzat magára nézve kötelezőnek
fogadja el jelen megállapodásban foglaltakat, továbbá, hogy a Társulás működésével és a
feladatellátással kapcsolatos költségeket, pénzügyi hozzájárulás teljesítését válallja.

6. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a
Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tesz eleget.
7. A Társulás megszűnik:
—
ha a Társulás tagjai minősített többséggel hozott döntéssel elhatározzák a Társulás
megszűnését;
- a törvény erejénél fogva;
- a bíróság jogerős döntése alapján.

8. Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő
támogatásban részesült, a Visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.
9. A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás vagyonáv
al
kapcsolatos rendelkezéseket a jelen társulási megállapodás V. fejezet 6.6.—6.7. pontjai
tartalmazzák.

A TÁRSULÁS SZERVEZETE
1. A Társulás szervei

1.1. A Társulási Tanács.
1.2. A Társulási Tanács szervei:
— az elnök,
— az alelnökök,

- az elnökség,
- a Társulási Tanács bizottságai.
2. A Társulási Tanács
2.1. ATársulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

2.2. A Társulási Tanács gyakorolja a Társulási Megállapodásban meghat
ározott feladat— és
hatásköröket.

2.3. A Társulási Tanács hatásköreit —— a Szervezeti és Működési Szabál
yzatban meghatározott
kivételekkel — átruházhatja:
—

az elnökre,

—

az alelnökökre,

-

a bizottságokra.

2.4. A Társulási Tanács költségvetési szerv alapítása, fenntartása esetén gyakorolja az alapítói,
valamint fenntartói jogokat.
2.5. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok képviselő testületei által delegált
tagok, a polgármesterek. A Társulási Tanácsban való helyettesítés rendjéről az érintett
önkormányzat képviselő—testülete dönt. A képviseleti joggal, helyettesítéssel felhatalm
azott
képviselő a felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, meghatalmazás) bemutatását követően
járhat el.

2.6. A Társulási Tanács hatáskörébe tartozó feladatokat a Társulás Szervezeti és Működés
i
Szabályzata tartalmazza.

2.1. A Társulási Tanács működése
2.1.1. A Társulási Tanács alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

2.1.2. A Társulási Tanács üléseinek összehívási rendjét a Társulás Szervezeti
és Működési
Szabályzata tartalmazza.
2.1.3. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:

a)
szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal;
b)
a Tanács által meghatározott esetekben;
c)
a Társulás tagjai egynegyedének — napirendet tartalmazó — indítvá
nyára, annak
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;
d)
a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdem
ényezésére,
annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.
2.1.4. A Társulási Tanács működését, üléseinek előkészítését,
az előterjesztések tartalmi és

formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzata
tartalmazza.

2.1.5. A Társulási Tanács ülése — a zárt ülés kivételével — nyilvá
nos. A zárt ülés elrendelésének
részletes szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
2.1.6. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyz
őkönyvre vonatkozó részletes
szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartal
mazza.

2.1.7. A Társulási Tanács ülésein a tagönkormányzatok
jegyzői tanácskozási joggal részt
vehetnek.
2.2. A Társulási Tanács döntéshozatala, a minős
ített döntéshozatal esetei
2.2. 1. A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal
hozza.

A határozat megjelölése: ...,/tanácsülés dátuma év (hó/nap) TTh.
sz. határozat

2.2.2. A Tanács akkor határozatképes, ha legalább
15 település — mely meghaladja a
szavazatok felét - jelen van.
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2.2.3. Határozatképtelenség esetén az elnök 8 napon belül új ülést hív össze.
2.2.4. A javaslat elfogadásához legalább annyi tag — legalább 9 település _ igen szavazata
szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának egyharmadát.

2.2.5. Minősített többséggel, azaz legalább 9 tag igen szavazatával — amely eléri a tagok
szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét —
fogadhatók el az alábbi döntések:
a)
pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtása, az ahhoz szükséges települési
hozzájárulás meghatározása;
b)
költségvetés elfogadása és módosítása;
e)
költségvetési beszámoló elfogadása;
d)
a társulási megállapodás módosításához;
e)
a Tanács elnökének és az alelnököknek a megválasztásához.
3. Az elnök

3.1. A Tanács az alakuló ülésen tagjai sorából elnököt választ az önkormányzati Választás
i
ciklus idejére. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Tanács
nr
elnökének megválasztásához a Társulási Tanács minosrtett
többségű döntése szükséges.

3.2. A Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a
Társulás
képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás alelnökeinek egyike látja el.
3.3. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályz
ata
tartalmazza.
4. Az alelnökök

4.1. A Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai
sorából két
alelnököt választ. Az alelnökök személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulá
s alelnökeinek
megválasztásához a Társulási Tanács minősített többségű döntése szükséges.
Az alelnökök
feladatait és az elnök helyettesítési rendjét a Társulás Szervezeti és Működé
si Szabályzata
határozza meg.

5. Az elnökség

5.1. A Társulási Tanács üléseinek előkészítése, döntéseinek eredmé
nyes Végrehajtása
érdekében elnökséget hoz létre.
5.2. Az elnökség elnökből és alelnökökből áll.

5.3. Az elnökségi ülésen meghívottként tanácskozási joggal részt
vehetnek az ESZK vezetői,
a KIGSZ vezetőj e és a Polgármesteri Hivatal illetékes szakemberei.

6. A bizottságok

6.1. A Társulási Tanács bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési

feladatokat ellátó — a Társulási Tanács által döntési jogkörrel is felruházható —, egymással
mellérendeltségi viszonyban álló, a Társulási Tanács által választott testületi szervek.

6.2. A Társulási Tanács állandó bizottságokat, vagy eseti munkabizottságokat választhat.
6.3. A Társulási Tanács állandó bizottságai:
- Pénzügyi Bizottság;
- Szociális Bizottság.

6.4. A bizottságok 5 tagból állnak. A bizottság elnökét és tagjainak több, mint a felét a
Társulási Tanács tagj ai közül kell választani.

6.5. A bizottságok tagjai megválasztásának rendjét, valamint a bizottságok feladat— és
hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
6.6. A Társulási Tanács eseti munkabizottságot külön határozattal:
— meghatározott időre vagy
— meghatározott feladat elvégzésére hozhat létre.

6.7. Az eseti munkabizottságokra az állandó bizottságokra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni."
4. A Társulási Megállapodás IV. pontja az alábbiak szerint módosul:

,,IV-

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI És KÖTELESSÉGEI
1. A Társulás tagi ának jogai

1.1. A Társulás tagja képviselője útján részt vehet a Társulás tevéken
ységében,
rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Társulás
szervezetének
kialakításában.

1.2.
A Társulás tagjának képviselője a Társulás szerveibe, tisztségeibe választ
hat és
választható.

1.3.
A Társulás tagja képviselője útján a Társulási Tanács ülésein teljes jogkörr
el képviseli
a saját önkormányzata érdekeit.

1.4.
A Társulás tagja igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely
szolgáltatásokra
megállapodást kötött.
1.5 .
A Társulás tagja igénybe veheti a Társulás és a tagok által megáll
apított és biztosított
kedvezményeket.
1.6.

A tag kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztsé
gviselőihez és
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szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely
tevékenységéről, amelyre a
címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, valamint beteki
nthet a Társulás irataiba.
1.7.

A tagnak joga van kisebbségi véleményének rögzítésére és képvis
eletére.

2. A Társulás tagjának kötelességei
2.1.
A Társulás tagja köteles a Társulási Megállapodásban és
a Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltak betartására.
2.2.

A Társulás tagja köteles rendszeresen részt venni a Társul
ás szerveinek munkájában,

elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását.

A Társulás tagja köteles a Társulás határozatainak végrehajtásá
ra.
2.4.

A Társulás tagja köteles befizetési kötelezettségek teljesítésér
e.

2.5.
A Társulás tagja köteles a Társulás feladatkörébe tartoz
ó és a településen keletkező
ügyekhez a szükséges adatok és információk megadására.

2.6.

A Társulás működéséről a tag köteles évente beszámolni
a képviselő—testületnek.

2.7.
A Társulás tagja a jogalkotásról szóló törvényben megha
tározott esetekben köteles
a Tanács által hozott döntést a képviselő-testülete által
60 napon belül meghozott döntéssel
megerősíteni."
5. A Társulási Megállapodás V. pontja az alábbiak szeri
nt módosul:

,,VA TÁRSULÁS PÉNZÚGYI FORRÁSA, KÖLTSÉGVETÉSE,
VAGYONA
1. A Társulás pénzügyi forrása

1.1.
A Társulás működésének és feladatai ellátásának fedez
etét:
—
a Társulás saját bevétele (a tag pénzügyi hozzájárul
ása)
—
központi költségvetési pénzeszközök
—
egyéb bevételek
biztosítják.

1.2.
A tag a Társulás pályázatának finanszírozásáh
oz az általa birtokolt szavazatok
arányában járul hozzá.
1.3.
A Társulás által ellátott szociális és gyermekjól
éti feladatok működési költségeihez a
szolgáltatásokat igénybe vevő tagönkormány
zatok ellátottak arányában járulnak hozzá
,
kivéve az 1997. évi XXXI. törvény 40/A. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatokat,
a
bölcsőde, a hajléktalan személyek átmeneti
és nappali ellátása, a fogyatékos személyek
nappali ellátása és ápoló-gondozó célú lakóo
tthoni ellátása, valamint a Salgótarján Megyei
Jogú Város Onkormányzata részére nyújtott
háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás,
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fogorvosi alapellátás, védőnői ellátás, valamint iskola—egészségügyi ellátás.
1.4. Az 1997. évi XXXI. tövény 40/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok működési
költségeit, továbbá a bölcsőde, a hajléktalan személyek átmeneti és nappali ellátása, a
fogyatékos személyek nappali ellátása és ápoló--gondozó célú lakóotthoni ellátása, valamint a
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére nyújtott háziorvosi és házi
gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, védőnői ellátás, valamint iskola--egészségügyi
ellátás működési költségeit kizárólag Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata fizeti
meg.
1.5 .
A tag által fizetendő pénzügyi hozzájárulás formái és a befizetés módj a:
—
a tagdíj a Társulási Tanács által a Társulás tárgyévi költségvetésének elfogadásával
egyidejűleg meghatározott mértékben, a tagdíj megállapítását követően a KIGSZ által
kiállított számla ellenében,

—
a feladatellátás költségeit a költségvetés elfogadását követően megkötött egyedi
megállapodások alapján, átadott pénzeszközként a Tanács által meghatározott részletekben
átutalással a Társulás OTP Bank Zrt.-nél vezetett l1741000—15454120-00000000 sz.
bankszámlájára történő átutalással.
Amennyiben a fenti határidőig nem történik meg a befizetés, a tag nem gyakorolhatja tagsági
jogait.,
1.6.
A Társulás a tag által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén beszedési
megbízást nyújt be a tag pénzforgalmi szolgáltatójához a tag részéről a pénzforgalmi
szolgáltatój ának adott felhatalmazó nyilatkozat alapj án
Az 15. pont szerinti megállapodások és a felhatalmazó levél mintáját a 3. függelék
tartalmazza.
1.7. Azon taggal szemben, amely a Társulási Megállapodás V/ 1.6. pontjában foglalt, a
pénzforgalmi szolgáltatónál nyilvántartásba vett felhatalmazó nyilatkozat Társulás részére
történő benyújtására vonatkozó kötelezettségének a külön megállapodásban meghatározott
határidőre nem tesz eleget, a Társulás a felhatalmazó nyilatkozat benyújtásának bírósági úton
történő kikényszerítése érdekében a szükséges eljárások lefolytatásáról gondoskodik.
1.8. Azon taggal szemben, amely a kevesebb, mint 1 millió forint összegű tartozását a
Társulás felé nem fizeti meg, a Társulás a tartozás lejártát követően fizetési meghagyásos
eljárást kezdeményez, melyre jogi képviselőt hatalmazhat meg.
1.9. Amennyiben az 1 millió forintot meghaladó tartozással bíró tag a Társulás felé fennálló
tartozását nem fizeti meg maradéktalanul,

a Társulás

a tartozás

lejártát követően

adósságrendezési eljárás megindítását kezdeményezi a Balassagyarmati Törvényszéknél.

2. A Társulás költségvetése és gazdálkodásának ellenőrzése
2.1.
A Tanács a költségvetését, valamint a féléves és éves gazdálkodásáról szóló
beszámolót költségvetési határozatban állapítja meg.
2.2.

A Tanács a KIGSZ útján gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról.

2.3.
A Társulás költségvetése magában foglalja a Társulás által létrehozott és fenntartott
költségvetési szerv költségvetését is.

2.4.
A Társulás költségvetési határozatának
előkészítésére, a költségvetés szerkezetére
és
annak elfogadására a helyi önkormányzat
okra vonatkozó szabályokat kell alka
lmazni. A
Társulás költségvetésének összeállítására
és költségvetési határozatának megalkot
ására, az
erről történő elkülönült információszolgá
ltatásra, az előirányzat-gazdálkodásra,
az
évközi és
év végi beszámolásra, valamint
az évközi pénzforgalmi jelentés
készítésére az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.5.
A tag önkormányzat képviselő—testülete
a Társulás költségvetésére vonatkozóan
nem
rendelkezik döntési jogosultsággal.
2.6.

A gazdálkodás biztonságáért, szabálys
zerűségéért a Társulási Tanács felelős.

2.7.
A Társulás gazdálkodásának jogszerű
ségét a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi,
amelyről
évente jelentést készít a Társulási Tan
ács számára.

2.8.
Ellenőrzési jogkörében a Pénzügyi Bizo
ttság feladata:
—
a Társulás pénz—és vagyonkezelésének,
közbeszerzéseinek vizsgálata,
——
a költségvetési szervezetek gazdálkod
ására vonatkozó jogszabályok és egy
éb kötelező
előírások betartásának ellenőrzése,
—
a társult önkormányzatok kötelező befi
zetésének ellenőrzése,
—
a gazdálkodás szabályszerűségének,
az előirányzott bevételek és kia
dások
teljesítésének vizsgálata,
-—
a bizonylati fegyelem betartásának elle
nőrzése,
—
a Társulás vagyonának megóvása érd
ekében a teendő intézkedések kezdem
ényezése,
—
a Társulás és a költségvetési szerve
belső ellenőrzési rendszerének felügyel
ete.

2.9.
A Pénzügyi Bizottság tagjai fela
dataik ellátása során jogosultak
a Társulás és
szerveinek irataiba betekinteni, a Tan
ács elnökétől tájékoztatást kérni.
2.10. A Pénzügyi Bizottság eln
öke az ellenőrzés megkezdéséről
tájékoztatni köteles a
Társulási Tanács elnökét.

2.11. Az ellenőrzés során a Biz
ottság a vonatkozó pénzügyi-gaz
dasági, illetőleg a belső
ellenőrzésre vonatkozó szabályok szer
int jár el.
2.12. A Bizottság elnöke — a
vizsgálat befejezését követő 15
napon belül — annak
eredményéről tájékoztatja a Társ
ulási Tanács elnökét. Amenny
iben a vizsgálat
szabálytalanságot állapít meg, úgy
a Társulási Tanács elnöke annak meg
szü
ntetése érdekében
a szükséges intézkedések megtét
ele iránt haladéktalanul intézked
ik,
illetve kezdeményezi a
szükséges intézkedések megtételét.
3. Kiadmányozás

3.1. A Társulási Tanács feladat—
és hatáskörében keletkezett irat
okat az elnök írja alá. Az
iratokat az elnök akadályoztat
ása esetén — a Szervezeti és
Működési Szabályzatban
meghatározottak szerint — a tárgyb
an helyettesítésre jogosult alelnö
k írj a alá.
4. Pénzügyi gazdálkodás rendje

4.1. A Társulás költségvetésébe
n szereplő előirányzat terhére
az elnök, vagy az általa
megbízott alelnök vállalhat kötele
zettséget, illetve jogosult utalvá
nyozásra.
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5. A társulás által fenntartott intézmény fenntartása, finanszírozása
5.1.
A társulás által fenntartott intézmény fenntartása és finanszirozása, forrásai a
vonatkozó állami támogatásból történik. A támogatás igénylése és felhasználása a vonatkozó
jogszabályi előírások szerint történik. Az alapítói jogokról való rendelkezéseket az intézmény
alapító okirata tartalmazza. (4. függelék)
5.2. A támogatás által nem fedezett költségeket a Társulás az éves költségvetésének
összeállítása során határozza meg. A működési költségekhez történő tagi hozzájárulást a
tagok 12 egyenlő részletben úgy fizetik meg, hogy február—november hónapokban l—l
részletet, december hónapban 2 részletet teljesítenek. Dönthet a Tanács pótbeüzetésben is. A
közösen fenntartott intézmény fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás
költségvetésében kell meghatározni.
5.3.

A fejlesztés és felújítás kérdésében a Tanács dönt.
6. A Társulás vagyona

6.1.
A Társulás saját vagyonnal rendelkezik, melynek kimutatását az éves költségvetési
határozat tartalmazza. A Társulás vagyonának részét képezi a Tanács döntésével megszerzett,
valamint a Társulás tevékenysége során keletkezett vagyon.
6.2.
—

A Társulás vagyonának köre:
a Társulás saját vagyona: Etes, Művelődési út 2. szám alatti családok átmeneti

otthona,

——
a feladatellátáshoz átadott vagyon a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény alapján,
—
a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon, mely a Társulás közös
vagyonát képezi,
—
pályázati úton megszerzett vagyon.
6.3.

A társulási tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja.

6.4.
A Társulás gondoskodik a Társulás feladatellátási helyeként szolgáló, de az átadó
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, mint vagyonkezelésbe/használatába adott
vagyon működtetéséről. Az ingatlanok megnevezését az ESZK Alapító Okirata tartalmazza.
6.5.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeinek kiegyenlítése után
megmaradó vagyont a tagoknak a Társulás fennállása alatt telj esített hozzájárulásai arányában
a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. A vagyon
felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan módon, hogy az a
közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse.

6.6.
A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás
vagyonát a Társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a Társulás rendelkezésére
bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
6.7.
A Társulásból történő kiválás esetén a tag részére a vagyontárgy kiadását 5 évre el
lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyezteti a társulás további
működését. Ebben az esetben a kivált tagot — a társulással kötött szerződés alapján —
lO

használati díj illeti meg."

6. ATársulási Megállapodás VI/1.9. pontja az alábbiak szerint módosul:
,,1.9. A Társulási Megállapodás a l4/2013.(IV.24.) TTh. sz. határozattal jóváhagyott a
5/2014. (11.12.) TTh. sz. határozattal, a 44/2014. (XI. 10.) TTh. határozattal, a 45/20l4. (XI.
10.) TTh. sz. határozattal, az 1/2015. (II. 18.) TTh. számú határozattal, ............... /2015.
(XII. . ...) sz. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege, mely 2016. január
l—jén lép hatályba."
7. A Társulási Megállapodás 1. melléklete helyébe jelen megállapodás módosítás 1. melléklete lép.
8. A Társulási Megállapodás 2. melléklete helyébe jelen megállapodás módosítás 2. mel—

léklete lép.
9. A Társulási Megállapodás 3. melléklete helyébe jelen megállapodás módosítás 3. melléklete lép.

10. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul
hatályban maradnak.
11. Jelen módosítás a Tagönkormányzatok alábbi képviselő-testületi és közgyűlési
határozatai alapján, 2016. január 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 20 l 5 . december
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Záradék

Jelen megállapodást az alábbi képviselő—testületek
hagyták jóvá és fogadták el előírásait
önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rende
lkezésként
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése
Báma Község Képviselő-testülete
Cered Község Képviselő-testülete
Egyházasgerge Község Képviselő-testülete
Etes Község Képviselő—tesn'ilete
Ipolytarnóc Község Képviselő-testülete
Karancsalja Község Képviselő-testülete
Karancsberény Község Képviselő-testülete
Karancskeszi Község Képviselő-testülete
Karancslapujtő Község Képviselő—testülete
Karancsság Község Képviselő-testülete
Kazár Község Kénviselő-testülete
Kishartyán Község Képviselő—testülete
Litke Község Képviselő-testülete
Lucfalva Község Képviselő-testülete

Márkháza Község Képviselő-testülete
Mátraszele Község Képviselő-testülete
Mihálygerge Község Képviselő—testülete

Nagybárkány Község Képviselő-testülete
Rákóczibánya Község Képviselő—testülete
Ságújfalu Község Képviselő-testülete
Somoskőújfalu Község Képviselő—testülete
Sóshartyán Község Képviselő—testülete
Szalmatercs Község Képviselő-testülete
Szilaspogony Község Képviselő-testülete
Zabar Község Képviselő—testülete
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az érintett
A módosított — egységes szerkezetbe foglalt — Társulási Megállapodást
önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek aláírásukkal látják el.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése nevében

Fekete Zsolt
alpolgármester

Bárna Község Képviselő-testülete nevében

Oravecz Roland
polgármester

Cered Község Képviselő—testülete nevében

Dániel László
polgármester

Egyházasgerge Község Képviselő—testülete nevében

Révay Endre
polgármester

Etes Község Képviselő-testülete nevében

Lénárt Dezső
polgármester
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Ipolytarnóc Község Képviselő-testülete nevében

Bolyós Gáborné
polgármester

Karancsalja Község Képviselő-testülete nevében

Sulyok Oszkár Jánosné
polgármester

Karancsberény Község Képviselő—testülete nevében

Csabainé Freistág Erzsébet
polgármester

Karancskeszi Község Képviselő—testülete nevében

Szentandrási László
alpolgármester

Karancslapujtő Község Képviselő-testülete nevében

Somoskői Tibor
polgármester

Karancsság Község Képviselő-testülete nevében

Tóth Tihamér.

polgármester
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Kazár Község Képviselő-testülete nevében

Gecse Ákos
polgármester

Kishartyán Község Képviselő—testülete nevében

Kovács Istvánné

polgármester

Litke Község Képviselő—testülete nevében

Vámos Zoltán
polgármester

Lucfalva Község Képviselő-testülete nevében

Bakos Gyula
polgármester

Márkháza Község Képviselő-testülete nevében

Ipolyi János Lajos
polgármester
Mátraszele Község Képviselő—testülete nevében

Vincze László
polgármester

Mihálygerge Község Képviselő—testülete nevében
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Szikoráné Sebestyén Katalin
polgármester

Nagybárkány Község Képviselő-testülete nevében

Dombovári Edina
polgármester

Rákóczibánya Község Képviselő-testülete nevében

Jakab Gábor
polgármester

Ságújfalu Község Képviselő-testülete nevében

Szentes Attila
polgármester

Somoskőújfalu Község Képviselő—testülete nevében

Dr. Tóth László
polgármester

Sóshartyán Község Képviselő-testülete nevében

Tóth Gabriella
polgármester

Szalmatercs Község Képviselő-testülete nevében

Takács Tamás
10

polgármester

Szilaspogony Község Képviselő-testülete nevében

Bódi Józsefné
polgármester

Zabar Község Képviselő—testülete nevében

Ferencz Nándor Lajos
polgármester

17

1. melléklet

A Társulás tagj ai
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviseli: Fekete Zsolt alpolgármester
2. Bárna Község Önkormányzata
Képviseli: Oravecz Roland polgármester

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

3. Cered Község Önkormányzata

3123 Cered, Jókai út 3.

Képviseli: Dániel László polgármester
4. Egyházasgerge Község Önkormányzata
Képviseli: Révay Endre polgármester

3185 Egyházasgerge, Fő út 30.

5. Etes Község Önkormányzata

3136 Etes, Rákóczi út 94.

3126 Bárna Petőfi út 23.

Képviseli: Lénárt Dezső polgármester

6. Ipolytarnóc Község Önkormányzata

3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.

Képviseli: Bolyós Gáborné polgármester

7. Karancsalja Község Önkormányzata

3181 Karancsalja, Rákóczi út 174.

Képviselí: Sulyok Oszkár Jánosné polgármester

8. Karancsberény Község Önkormányzata

3137 Karancsberény, Petőfi út 67.

Képviseli: Csabainé Freistág Erzsébet polgármester

9. Karancskeszi Község Önkormányzata

3183 Karancskeszi, F6 út 49.

Képviseli: Szentandrási László alpolgármester
10. Karancslapujtő Község Önkormányzata
Képviseli: Somoskői Tibor polgármester
11. Karancsság Község Önkormányzata
Képviseli: Tóth Tihamér polgármester

3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.

3163 Karancsság, Kossuth út 64,

12. Kazár Község Önkormányzata

3127 Kazár, Tanács úti.

Képviseli: Gecse Ákos polgármester

13. Kisbárkány Község Önkormányzata

3075 Kisbárkány, Béke út 31,

Képviseli: Edőcs László

14. Kishartyán Község Önkormányzata

3161 Kishartyán, Rákóczi út 70.

Képviseli: Kovács Istvánné polgármester
15. Litke Község Önkormányzata
Képviseli: Vámos Zoltán polgármester

3186 Litke, Kossuth út 31.

16. Lucfalva Község Önkormányzata

3129 Lucfalva, Rákóczi út 38.

Képviseli: Bakos Gyula polgármester

17. Márkháza Község Önkormányzata

3075 Márkháza, Rákóczi út 23.

Képviseli: Ipolyi János Lajos polgármester

18. Mátraszele Község Önkormányzata

3142 Mátraszele, Szabadság út 65.

Képviseli: Vincze László polgármester

19. Mihálygerge Község Önkormányzata
Képviseli: Szikoráné Sebestyén Katalin polgármester
20. Nagybárkány Községi Önkormányzat
Képviseli: Dombovárí Edina polgármester
21. Nagykeresztúr Község Önkormányzata
Képviseli: Géczi Antal polgármester
22. Rákóczibánya Község Önkormányzata

3184 Mihálygerge, Rákóczi út 40.
3075 Nagybárkány, Petőfi út 61.
3129 Nagykeresztúr, Salgótarjáni út 4.
3151 Rákóczibánya, Fő tér 8.

Képviseli: Jakab Gábor polgármester

23. Ságújfalu Község Önkormányzata

3162 Ságújfalu, Dózsa Gy. u. 15.

Képviseli: Szentes Attila polgármester

24. Sámsonháza Község Önkormányzata

3074 Sámsonháza, Rákóczi út 47.

Képviseli: Bajnokné Képes Gyöngyi polgármester

25. Somoskőújfalu Község Önkormányzata

3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.

Képviseli: Dr. Tóth László polgármester

26, Sóshartyán Község Önkormányzata
Képviseli: Tóth Gabriella polgármester

3131 Sóshartyán, Dózsa Gy. út 1.

27. Szilaspogony Község Önkormányzata

3125 Szilaspogony, Rákóczi út 45.

Képviseli: Bódi Józsefné polgármester

28. Vizslás Község Önkormányzata

3128 Vizslás, Kossuth út 69.

Képviseli: Angyal Jénő polgármester

29. Zabar Község Önkormányzata

3124 Zabar, Petőfi út 26.

Képviseli: Ferencz Nándor Lajos polgánnester
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2. melléklet

A Társulás tagjainak lakosságszáma és
szavazatszáma

Település

Lakosságszám
2015 01. 01.
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3. melléklet
A Társulás által ellátott feladatok

Államháztartási szakágazat: 841105
tevékenysége

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási

Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megi elölése:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
A Társulás által ellátott feladatok részletezése

I. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényb
en
meghatározott feladatok:
101143

Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

101144

Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:
ellátás)

101 145

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

101211

Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

102021
102030

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Idősek, demens betegek nappali ellátása

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107054

Családsegítés

alacsonyküszöbű

II. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben
meghatározott feladatok:
104012

Gyermekek átmeneti ellátása

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások
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l szóló 1997, évi CLIV. törvén

072111

Háziorvosi

072311

Fo orvosi

llátás

072312

F0

leti ellátás

07403 1

Család és nővédelmi

074032

'

me

zott feladatok:

llátás

'
'

ondozás
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Ondozás

SALGÓTARJÁN És TÉRSÉGE ÖNKORM

ÁNYZATAINAK TÁRSULÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
-

módosításokkal egységes szerkezet
ben ——

Salgótarján Megyei
Magyarország helyi
érdekében, hogy
közszolgáltatásaikat

Jogú Város és a térségében elhelyez
kedő települési önkormányzatok a
önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLX
XXIX. törvény alapján annak
önkormányzati feladatkörüket hatéko
nyabban lássák el, egyes
biztosítsák és fejlesszék, társulást hoz
nak
létre, melynek működésére
vonatkozó szabályokat az alábbiakban hatá

rozzák meg:

1.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Társulás neve: Salgótarján és Tér
sége Önkormányzatainak Társulása.
A Társulás
rövidített neve: STOT.
2. A Társulás alapításáról rendelkező
határozat: 1/2004. (VI. 29.) TTh.
3. A Társulás alapításkori neve: Salg
ótarjáni Kistérség Többcélú Társulás

a.

4. ATársulás székhelye: 3100 Salgótar
ján, Múzeum tér 1.

5. A Társulás működési területe:
A Társuláshoz tartozó tagönkorm
ányzatok

közigazgatási területe.

'

6. ATársulás határozatlan időre jön létr
e.
7. A Társulás Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.
törvény alapj án jogi személy.
8. A Társulás képviseletét a Társul
ás elnöke, akadályoztatása esetén
a kijelölt alelnök
látja el.

9. A Társulás bélyegzője: Salgót
arján és Térsége Önkormányzat
ainak Társulása
felirattal ellátott körbélyegző, köz
épen Magyarország címerével.
10. A Társulás tagjainak nevét,
székhelyét, képviselőjét a Társulási
Megállapodás 1.
melléklete, a Társuláshoz
tartozó települések lakosságs
zám
át,
valamint a
tagönkormányzatokat megillető
szavazatszámokat a Társulási
Megállapodás 2.
melléklete tartalmazza.

11. A Társulás működésének rész
letes szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzat
tartalmazza.
II.

A TÁRSULÁS FELADATA, HATÁSK

ÖRE

1. A Társulás a tagönkormányzat
ok részére ellátja a szociális iga
zgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.

törvényben, a gyermekek védelmérő
l és a gyámügyi

2
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az egészségügyről szóló
1997.
évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi, szociális és gyermekjóléti
feladatokat.
2. ATársulás által ellátott feladatok részletezését a 3. melléklet
tartalmazza.

3. A Társulás az 1. pontban meghatározott feladatokat az általa alapított
és fenntartott
költségvetési szerv, a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociáli
s Központja
szervezeti keretei között látja el.
4. A Társulás munkaszervezeti feladatait az alábbi költségvetési szervek látják
el:
- Az általános munkaszervezeti feladatokat (Társulási Tanács üléseinek
előkészítése,
lebonyolítása, a Társulási Tanács ülései jegyzőkönyveinek és határozatainak
elkészítése,
nyilvántartása, a pályázatok előkészítése, végrehajtása és utánkövete'se,
a Társulási
Tanács és az elnök feladatainak ellátásához szükséges dokumentumok elkészít
ése) ellátó
szervezet neve és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
a, 3100

Salgótarján, Múzeum tér 1.
A Társulás és a Polgármesteri Hivatal közötti megállapodást az 1. függelék
tartalmazza.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (2)
bekezdésének c)

pontjában foglaltak szerinti, a Társulás bevételeivel és kiadáSaival kapcsol
atos tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatokat a
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata _ által alapított
Költségvetési

Intézmények Gazdasági Szolgálata - a továbbiakban? KIGSZ —— (3100 Salgóta
rján,
Kassai sor 2.) látja el.

,

A Társulás és a KIGSZ közötti megbízási szerződést a 2. függelék tartalmazza.
5. A Társulási Tanács Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat
át jelöli ki a
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló
rendelet megalkotására.

6. A Társulási Tanács minden év február 28—ig határozatot hoz az intézm
ény által
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő'térítési
díjakról, mely
alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
minden év április 1—ig
rendeletet alkot a Társulás ellátási területére vonatkozóan.

III.

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI És SZERVEZETE
1. A Társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei
írásbeli megállapodással
hozzák létre. A megállapodást a társult önkormányzatok polgár
mesterei írják alá.

2. A Társulásban részt vevő képivselő-testiiletek mindegyikének
minősített többséggel
hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás jóváhagyás
ához, módosításához,
vagy a Társulás megszüntetéséhez.
3. ATársuláshoz csatlakozni bármikor, abból kiválni a naptári
év utolsó napjával lehet.

4. A Társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról legalá
bb hat hónappal korábban,

3
minősített többséggel hozott határozattal kell dönteni és a Társulás képviseletét ellátó
személy útján a Társulás tagjaival írásban közölni.
5. A csatlakozást kimondó határozatban:
meg kell jelölni, hogy a csatlakozás mely feladatkör ellátására vonatkozik;
ki kell mondani, hogy a csatlakozni kívánó önkormányzat magára nézve
kötelezőnek fogadja el jelen megállapodásban foglaltakat, továbbá, hogy a Társulás
működésével és a feladatellátással kapcsolatos költségeket, pénzügyi hozzájárulás
teljesítését válallja.

6. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó
napjával a Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a megállapodásban

meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tesz eleget.
7. A Társulás megszűnik:
—-

ha a Társulás tagjai minősített többséggel hozott döntéssel elhatározzák a

Társulás megszűnését;

- a törvény erejénél fogva;

— a bíróság jogerős döntése alapján.
8. Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő

támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségéneklnem tett eleget.
9. A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás

vagyonával kapcsolatos rendelkezéseket a jelen társulási megállapodás V. fejezet 6.6.6.7. pontjai tartalmazzák.

A TÁRSULÁS SZERVEZETE
1. A Társulás szervei
1.1. A Társulási Tanács.

1.2. A Társulási Tanács szervei:
- az elnök,
— az alelnökök,

— az elnökség,

— a Társulási Tanács bizottságai.
2. A Társulási Tanács
2.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

2.2. A Társulási Tanács gyakorolja a Társulási Megállapodásban meghatározott feladatés hatásköröket.
2.3. A Társulási Tanács hatásköreit —— a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott kivételekkel —- átruházhatja:
—
az elnökre,
az alelnökökre,

—

a bizottságokra.

2.4. A Társulási Tanács költségvetési szerv alapítása, fenntartása esetén gyakorolja az
alapítói, valamint fenntartói jagokat.
2.5. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok képviselő testületei által
delegált tagok, a polgármesterek. A Társulási Tanácsban való helyettesítés rendjéről az
érintett önkormányzat képviselő—testülete dönt. A képviseleti joggal, helyettesítéssel
felhatalmazott képviselő a felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, meghatalmazás)
bemutatását követően járhat el.
2.6. A Társulási Tanács hatáskörébe tartozó feladatokat a Társulás Szervezeti és

Működési Szabályzata tartalmazza.

2.1. A Társulási Tanács működése

2.1.1. ATársulási Tanács alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.
2.1.2. A Társulási Tanács üléseinek összehívási rendjét a Társulás Szervezeti és

Működési Szabályzata tartalmazza.
2.1.3. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a)
szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal;
b)
a Tanács által meghatározott esetekben;
c)

a Társulás tagjai egynegyedének — napirendet tartalmazó — indítványára, annak

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;
d)
a helyi
önkormányzatok törvényességi
ellenőrzéséért felelős
kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

szerv

2.1.4. A Társulási Tanács működését, üléseinek előkészítését, az előterjesztések tartalmi
és formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

2.1.5. A Társulási Tanács ülése — a zárt ülés kivételével - nyilvános. A zárt ülés
elrendelésének részletes szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

2.1.6. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvre vonatkozó
részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
2.1.7. A Társulási Tanács ülésein a tagönkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt
vehetnek.
"
2.2. ATársulási Tanács döntéshozatala, a minősített döntéshozatal esetei
2.2.1. ATársulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.
Ahatározat megjelölése: ....ltanácsülés dátuma év (hó/nap) TTh. sz. határozat
2.2.2. A Tanács akkor határozatképes, ha legalább 15 település —— mely meghaladja a
szavazatok felét - jelen van.

2.2.3. Határozatképtelenség esetén az elnök 8 napon belül új ülést hív össze.
2.2.4. A javaslat elfogadásához legalább annyi tag — legalább 9 település — igen
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

2.2.5. Minősített többséggel, azaz legalább 9 tag igen szavazatával — amely eléri a tagok
szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a
felét —- fogadhatók el az alábbi döntések:
a)
pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtása, az ahhoz szükséges
települési hozzájárulás meghatározása;

b)

költségvetés elfogadása és módosítása;

e)
(1)
e)

költségvetési beszámoló elfogadása;
a társulási megállapodás módosításához;
a Tanács elnökének és az alelnököknek a megválasztásához.
3. Az elnök

3.1. A Tanács az alakuló ülésen tagjai sorából elnököt választ az önkormányzati
választási ciklus idejére. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A

Tanács elnökének megválasztásához a Társulási Tanács minősített többségű döntése
szükséges.

'

3.2. A Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a

Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás alelnökeinek egyike látja
el.
3.3. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési

Szabályzata tartalmazza.
4. Az alelnökök

4.1. A Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából két

alelnököt választ. Az alelnökök személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulás
alelnökeinek megválasztásához a Társulási Tanács minősített többségű döntése
szükséges. Az alelnökök feladatait és az elnök helyettesítési rendjét a Társulás Szervezeti
és Működési Szabályzata határozza meg.
5. Az elnökség

5.1. A Társulási Tanács üléseinek előkészítése, döntéseinek eredményes végrehajtása
érdekében elnökséget hoz létre.
5.2. Az elnökség elnökből és alelnökökből áll.

5.3. Az elnökségi ülésen meghívottként tanácskozási joggal részt vehetnek az ESZK
vezetői, a KIGSZ vezetője és a Polgármesteri Hivatal illetékes szakemberei.

6. A bizottságok

ő, javaslattevő, ellenőrzési
6.1. A Társulási Tanács bizottságai előkészítő, véleményez
jogkörrel is felruházható -,
feladatokat ellátó — a Társulási Tanács által döntési
Tanács által választott testületi
egymással mellérendeltségi viszonyban álló, a Társulási
szervek.
bizottságokat választhat.
6.2. A Társulási Tanács állandó bizottságokat, vagy eseti munka
6.3. A Társulási Tanács állandó bizottságai:

- Pénzügyi Bizottság;
- Szociális Bizottság.

tagjainak több, mint a felét a
6.4. A bizottságok 5 tagból állnak. A bizottság elnökét és
Társulási Tanács tagjai közül kell választani.
a bizottságok feladat- és
6.5. A bizottságok tagjai megválasztásának rendjét, valamint

mazza.
hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartal
6.6. ATársulási Tanács eseti munkabizottságot külön határozattal:
- meghatározott időre vagy
— meghatározott feladat elvégzésére hozhat létre.
kozó szabályokat kell
6.7. Az eseti munkabizottságokra az állandó bizottságokra vonat
alkalmazni.
IV.

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI És KÖTELESSÉGEI

1. ATársulás tagjának jogai

nységében,
1.1. A Társulás tagja képviselője útján részt vehet a Társulás tevéke
ás szervezetének
rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Társul
'
kialakításában.

hat és
1.2. A Társulás tagjának képviselője a Társulás szerveibe, tisztségeibe választ
választható.
jogkörrel
1.3. A Társulás tagja képviselője útján a Társulási Tanács ülésein teljes
képviseli a saját önkormányzata érdekeit.
ra
1.4. A Társulás tagja igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatások
megállapodást kötött.
és
A Társulás tagja igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított
1.5.
biztosított kedvezményeket.
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A tag kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez
1.6.
és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a
címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, valamint betekinthet a Társulás
irataiba.
1.7.

A tagnak joga van kisebbségi véleményének rögzítésére és képviseletére.

2. ATársulás tagjának kötelességei
2.1.

A Társulás tagja köteles a Társulási Megállapodásban és a Társulás Szervezeti és

Működési Szabályzatában foglaltak betartására.
2.2.
A Társulás tagja köteles rendszeresen részt venni a Társulás szerveinek
munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását.
A Társulás tagja köteles a Társulás határozatainak végrehajtására.
2.4.

A Társulás tagja köteles befizetési kötelezettségek teljesítésére.

2.5.

A Társulás tagja köteles a Társulás feladatkörébe tartozó és a településen

keletkező ügyekhez a szükséges adatok és információk megadására.
2.6.

A Társulás működésérőléa tag köteles évente beszámolni a képviselő-testületnek.

2.7. ATársulás tagja a "jogalkotásról szóló törvényben meghatározott esetekben köteles a
Tanács által hozott döntést a képviselő-testülete által 60 napon belül meghozott
döntéssel megerősíteni.

v.
A TÁRSULÁS PÉNZÚGYI FORRÁSA, KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYONA
1. ATársulás pénzügyi forrása
1.1.
—-

A Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét:
a Társulás saját bevétele (a tag pénzügyi hozzájárulása)

—

központi költségvetési pénzeszközök

—

egyéb bevételek

biztosítják.
1.2.
A tag a Társulás pályázatának finanszírozásához az általa birtokolt szavazatok
arányában járul hozzá.
1.3.
A Társulás által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok működési
költségeihez a szolgáltatásokat igénybe vevő tagönkormányza'tok ellátottak arányában
járulnak hozzá, kivéve az 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatokat; a bölcsőde, a hajléktalan személyek átmeneti és nappali

ellátása, a fogyatékos személyek nappali ellátása és ápoló-gondozó célú lakóotthoni
ellátása, valamint a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére nyújtott

háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, védőnői ellátás, valamint
iskola-egészségügyi ellátás.

1.4. Az 1997. évi XXXI. tövény 40/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok
működési költségeit, továbbá a bölcsőde, a hajléktalan személyek átmeneti és nappali
ellátása, a fogyatékos személyek nappali ellátása és ápoló-gondozó célú lakóotthoni
ellátása, valamint a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére nyújtott
háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, védőnői ellátás, valamint
iskola—egészségügyi ellátás működési költségeit kizárólag Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzata fizeti meg.

1.5.
—

A tag által fizetendő pénzügyi hozzájárulás formái és a befizetés módja:
a tagdíj a Társulási Tanács által a Társulás tárgyévi költségvetésének

elfogadásával egyidejűleg meghatározott mértékben, a tagdíj megállapítását követően a
KIGSZ által kiállított számla ellenében,
—
a feladatellátás költségeit a költségvetés elfogadását követően megkötött egyedi
megállapodások alapján, átadott pénzeszközként a Tanács által meghatá
rozott

részletekben átutalással a Társulás OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11741000—15454120—
00000000 sz. bankszámlájára történő átutalással.
Amennyiben a fenti határidőig nem történik meg a befizetés, a tag nem gyakoro
lhatja
tagsági jogait.

1.6. A Társulás a tag által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén
beszedési megbízást nyújt be a tag pénzforgalmi szolgáltatójához a tag részéről
a
pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazó nyilatkozat alapján'
Az 1.5. pont szerinti megállapodások és a felhatalmazó levél mintáját a 3. függelé
k

tartalmazza.

'

1.7. Azon taggal szemben, amely a Társulási Megállapodás V/1.6. pontjá
ban foglalt, a
pénzforgalmi szolgáltatónál nyilvántartásba vett felhatalmazó nyilatk
ozat Társulás
részére történő benyújtására vonatkozó kötelezettségének a külön
megállapodásban
meghatározott határidőre nem tesz eleget, a Társulás a felhata
lmazó nyilatkozat
benyújtásának bírósági úton történő kikényszerítése érdekében a
szükséges eljárások

lefolytatásáról gondoskodik.
1.8. Azon taggal szemben, amely a kevesebb, mint 1 millió forint összeg
ű tartozását a

Társulás felé nem fizeti meg, a Társulás a tartozás lejártát követő
en fizetési
meghagyásos eljárást kezdeményez, melyre jogi képviselőt hatalm
azhat meg.
1.9. Amennyiben az 1 millió forintot meghaladó tartozással
bíró tag a Társulás felé
fennálló tartozását nem fizeti meg maradéktalanul, a Társul
ás a tartozás lejártát
követően adósságrendezési eljárás megindítását kezdeménye
zi a Balassagyarmati
Törvényszéknél.

, 2. ATársulás költségvetése és gazdálkodásának ellenőrzése
2.1.

A Tanács a költségvetését, valamint a féléves és éves gazdál
kodásáról szóló

beszámolót költségvetési határozatban állapítja meg.

2.2. A Tanács
végrehajtásáról.
2.3.

a

KIGSZ

útján

gondoskodik

a

Társulás

költségvetésének

A Társulás költségvetése magában foglalja a Társulás
által létrehozott és
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fenntartott költségvetési szerv költségvetését is.

A Társulás költségvetési határozatának előkészítésére, a költségvetés szerkezetére
2.4.
elfogadására a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat kell
és annak
alkalmazni. A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának
megalkotására, az erről történő elkülönült információszolgáltatásra, az előirányzat—
gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi
jelentés készítésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
A tag önkormányzat képviselő—testülete a Társulás költségvetésére vonatkozóan
2.5.
nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
2.6.

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási Tanács felelős.

A Társulás gazdálkodásának jogszerűségét a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi,
2.7.
amelyről évente
jelentést készít a Társulási Tanács számára.

2.8.

Ellenőrzési jogkörében a Pénzügyi Bizottság feladata:

——
a Társulás pénz-és vagyonkezelésének, közbeszerzéseinek vizsgálata,
——
a költségvetési szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb
kötelező előírások betartásának ellenőrzése,
—a társult önkormányzatok kötelező befizetésének ellenőrzése,
—
a gazdálkodás szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások
telj esítésének vizsgálata,
—
a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,

-—

a

Társulás

vagyonának

megóvása

érdekében

a

teendő

intézkedések

kezdeményezése,
—
a Társulás és a költségvetési szerve belső ellenőrzési rendszerének felügyelete.
2.9.
A Pénzügyi Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Társulás és
szerveinek irataiba betekinteni, a Társulási Tanács elnökétől tájékoztatást kérni.
2.10. A Pénzügyi Bizottság elnöke az ellenőrzés megkezdéséről tájékoztatni köteles a
Tanács elnökét.

2.11. Az ellenőrzés során a Bizottság a vonatkozó pénzügyi—gazdasági, illetőleg a belső
ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
2.12. A Bizottság elnöke — a vizsgálat befejezését követő 15 napon belül — annak
eredményéről
tájékoztatja a Társulási Tanács elnökét. Amennyiben a vizsgálat
szabálytalanságot állapít meg, úgy a Társulási Tanács elnöke annak megszüntetése
érdekében a szükséges intézkedések megtétele iránt haladéktalanul intézkedik, illetve

kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.
3. Kiadmányozás
3.1. A Társulási Tanács feladat— és hatáskörében keletkezett iratokat, az elnök írja alá.

Az iratokat az elnök akadályoztatása esetén — a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározottak szerint — a tárgyban helyettesítésre jogosult alelnök írja alá.
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4. Pénzügyi gazdálkodás rendje
4.1. A Társulás költségvetésében szereplő
előirányzat terhére az elnök, vagy az
általa
megbízott alelnök vállalhat kötelezettsé
get, illetve jogosult utalványozásra.
5. A társulás által fenntartott intézmén
y fenntartása,
5.1.

finanszírozása

A társulás által fenntartott intézmén
y fenntartása

és finanszírozása, forrásai a
vonatkozó állami támogatásból történik
. A támogatás igénylése és felhaszn
álása a
vonatkozó jogszabályi előírások szer
int történik. Az alapítói jogokról
való
rendelkezéseket az intézmény alapító
okirata tartalmazza. (4. függelék)

5.2. A támogatás által nem fedezett
költségeket a Társulás az éves költségv
etésének
összeállítása során határozza meg. A műk
ödési költségekhez történő tagi hozzájár
ulást a
tagok 12 egyenlő részletben úgy fize
tik meg, hogy február—november hón
apo
kba
n 1-1
részletet, december hónapban 2 részlete
t teljesítenek. Dönthet a Tanács pótbefiz
etésben
is. A közösen fenntartott intézmény
fejlesztési és felújítási szükségletét
a
Társ
ulás
költségvetésében

kell meghatározni.

5.3.

Afejlesztés ésifelújítás kérdésében a
Tanács dönt.
6. A Társulás vagyona

6.1.
A Társulás saját vagyonnal rend
elkezik, melynek kimutatását az
éves
költségvetési határozat tartalmazza.
A,Társulás vagyonának részét képe
zi a Tanács
döntésével megszerzett, valamint a Társ
ulás tevékenysége során keletkezett vagy
on.

6.2.
—

A Társulás vagyonának köre:
a Társulás saját vagyona: Etes, Művelő
dési út 2. szám alatti családok átmeneti
otthona,
——
a feladatellátáshoz átadott vagyon a nem
zeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény alapján,
—

a közös beruházások, fejlesztések révé
n létrejövő vagyon, mely a Társulás
közös
vagyonát képezi,
pályázati úton megszerzett vagyon.
6.3.

A társulási tulajdonnal való rendelke
zési jogot a Tanács gyakorolja.

6.4.

A Társulás gondoskodik a Társulás
feladate

llátási helyeként szolgáló, de az áta
dó
önkormányzat tulajdonában lévő inga
tlanok, mint vagyonkezelésbe/használa
tába adott
vagyon működtetéséről. Az ingatlano
k megnevezését az ESZK Alapító
Okirata
tartalmazza.
6.5.
A Társulás megszűnése esetén a Tár
sulás kötelezettségeinek kiegyenlítés
e után
megmaradó vagyont a tagoknak
a Társulas fennállása alatt teljesít
ett
hozz
ájárulásai
arányában a végleges támogatás
ok, juttatások arányos részének
betudásával kell
felosztani. A vagyon felosztása és
a közös tulajdon megszüntetése nem
történhet olyan
módon, hogy az a közszolgáltatáso
k ellátását veszélyeztesse.
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6.6.
A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárá
s esetén a Társulás
vagyonát a Társulás azon tagiának kell visszaadni, amely
ik azt a Társulás
rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonat
kozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.

6.7.
A Társulásból történő kiválás esetén a tag részére a vagyontárg
y kiadását 5 évre
el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadás
a veszélyezteti a társulás
további működését. Ebben az esetben a kivált tagot — a társul
ással kötött szerződés
alapján — használati díj illeti meg.
VI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.1.
1.2.

Jelen megállapodás az 1.2. pont kivételével 2013. június 30.
napján lép hatályba.
A Társulás által alapított költségvetési szervre vonatkozó rende
lkezések 2013. július 1.

napján lépnek hatályba.
1.3.

Jelen megállapodást a Tanács minősített többséggel hozott döntés

sel módosíthatja.

1.4.

A megállapodás mellékletei:
l.

melléklet: A Társulás tagjai

2.

melléklet: A Társulás tagjainak lakosságszáma és szavazatszáma

3.

1.5.

melléklet: A Társulás által ellátott feladatok
A megállapodás függelékei:
1.

függelék: A Társulás és Salgótarján Megyei Jogú Város Polgár
mesteri Hivatala
között létrejött megállapodás a munkaszervezeti feladatok ellátá
sára
2.

függelék: Megbízási szerződés a Társulás és a KIGS
Z között a gazdálkodási

feladatok ellátására
3.

függelék: Megállapodások és felhatalmazó levél mintája

4.

1.6.

függelék: A Társulás által alapított intézmény alapító okirat
a.
A tagok kölcsönösen rögzítik, hogy a jelen megállapodásból
eredő vitás kérdéseket

elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kíván
ják rendezni, egyebekben a Salgótarjáni

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét

kötik ki.

1.7.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekbe
n a vonatkozó jogszabályok és
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata iránya
dó.
1.8.

Hatályát veszti a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társul
ása 24/2012.(X.31.) TTh. sz.
határozattal elfogadott, 2012. október 3 1 -én kelt Társul
ási Megállapodása.
1.9.

A Társulási Megállapodás a 14/2013.(IV24.) TTh.
sz. határozattal jóváhagyott a

12
a 45/2014.
a 44/2014. (XI. 10.) TTh. határozattal,
5/2014. (II.12.) TTh. sz. határozattal,
1/2015. (II. 18.) TTh. számú határozattal,
(XI. 10.) TTh. sz. határozattal, az

módosított, egységes szerkezetbe foglalt
............ 12015. (XII.,...) sz. határozattal
szövege, mely 2016. január 1—jén lép hatályba.

Salgótarján, 2015. december
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Záradék
Jelen megállapodást az alábbi
képviselő—testületek hagyták jóvá
és fogadták el előírásait
önmagukra és testületeíkré vonatk
ozó kötelező rendelkezésként
Salgótarján Megyei Jogú Város

Közgyűlése

Báma Község Képviselő—testület

e

Cered Község Képviselő—testület

e
Egyházasgerge Község Képvis
elő—testülete

Btes Község Képviselő—testülete
Ipolytarnóc Község Képviselő—testü

lete

Karancsalja Község Képviselő-testü

lete

Karancsberény Község Képviselő—te

stülete

Karancskeszi Község Képviselő

—testülete

Karancslapujtö Község Képviselő

—testülete

Karancsság Község Képviselő—te

stülete

Kazár Község Képviselő—testület

e

Kishartyán Község Képviselő—testü

lete

Litké Község Képviselő—testülete
Lucfalva Község Képviselő—testü

lete
Márkháza Község Képviselő—testü
lete
Mátraszele Község Képviselő-testü
lete
Mihálygerge Község Képviselő—te
stülete
Nagybárkány Község Képviselő

—testülete

Rákóczibánya Község Képviselő

—testülete
Ságújfalu Község Képviselő—testü
lete
Somoskőújfalu Község Képviselő
—testülete
Sóshartyán Község Képviselő

-testülete

Szalmatercs Község Képviselő-te

stülete

Szilaspogony Község Képviselő—te

stülete

Zabar Község Képviselő-testület

e
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A módosított —— egységes szerkezetbe foglalt
— Társulási Megállapodást az érintett
önkormányzatok döntése alapj
án a polgármesterek aláírásukkal látják el.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlé
se nevében

Fekete Zsolt
alpolgármester

Bárna Község Képviselő-testülete nev

ében

Oravecz Roland
polgánnester

Cered Község Képviselő—testülete nevébe

n

Dániel László
polgármester

Egyházasgerge Község Képviselő-te

stülete nevében

Révay Endre

polgármester

Etes Község Képviselő-testülete nevébe

n

Lénárt Dezső

polgármester
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Ipolytarnóc Község Képviselő-testülete

nevében

Bolyós Gáborné
polgármester

Karancsalja Község Képviselő—testülete
nevében

, Sulyok Oszkár Jánosné
polgánnester

Karancsberény Község Képviselő-testül

ete nevében

Csabainé Freistág Erzsébet
polgármester

Karancskeszi Község Képviselő-testül

ete nevében

Szentandrási László

alpolgármester

Karancslapujtő Község Képviselő-te

stülete nevében

Somoskői Tibor
polgármester

Karancsság Község Képviselő—testület

e nevében

Tóth Tíharnér
polgármester

16
Kazár Község Képviselő-testülete nevében

Gecse Ákos
polgármester

Kishartyán Község Képviselő—testülete nevében

Kovács Istvánné

polgármester

Litke Község Képviselő-testülete nevében

Vámos Zoltán

polgármester

Lucfalva Község Képviselő—testülete nevében

Bakos Gyula

polgármester

Márkháza Község Képviselő—testülete nevében

Ipolyi János Lajos
polgármester
Mátraszele Község Képviselő—testülete nevében

Vincze László
polgánnester

17
Mihálygerge Község Képviselő-testülete nevében

Szikoráné Sebestyén Katalin
polgánnester

Nagybárkány Község Képviselő-testülete nevében

Dombovári Edina

polgármester

Rákóczíbánya Község Képviselő-testülete nevében

Jakab; Gábor
polgármester

Ságújfalu Község Képviselő—testülete nevében

Szentes Attila
polgánnester

Somoskőújfalu Község Képviselő-testülete nevében

Dr. Tóth László
polgármester

Sóshartyán Község Képviselő—testülete nevében

Tóth Gabriella
polgánnester

18
Szalmatercs Község Képviselő—testülete nevében

Takács Tamás
polgármester

Szilaspogony Község Képviselő-testülete nevében

Bódi Józsefné
polgármester

Zabar Község Képviselő—testülete nevében

Ferencz Nándor Lajos
polgármester
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1. melléklet

A Társulás tagjai

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Képviseli: Fekete Zsolt alpolgármester

2. Bárna Község Önkormányzata

3126 Bárna Petőű út 23.

Képviseli: Oravecz Roland polgármester

3. Cered Község Önkormányzata

3123 Cered, Jókai út 3.

Képviseli: Dániel László polgármester
4. Egyházasgerge Község Önkormányzata
Képviseli: Révay Endre polgármester

3185 Egyházasgerge, Fő út 30.

5. Etes Község Önkormányzata

3136 Etes, Rákóczi út 94.

Képviselí: Lénárt Dezső polgármester
6. Ipolytarnóc Község Önkormányzata
Képviseli: Bolyós Gáborné polgármester

3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.

7. Karancsalja Község Önkormányzata

3181 Karancsalja, Rákóczi út 174.

Képviseli: Sulyok Oszkár Jánosné polgármester

8. Karancsberény Község Önkormányzata

3137 Karancsberény, Petőfi út 67.

Képviseli: Csabainé Freistág Erzsébet polgármester

9. Karancskeszi Község Önkormányzata

3183 Ka rancskeszi, Fő út 49.

Képviseli: Szentandrási László alpolgármester

10. Karancslapujtő Község Önkormányzata

3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.

Képviseli: Somosköi Tibor polgármester

11. Karancsság Község Önkormányzata

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Képviseli: Tóth Tihamér polgármester
12. Kazár Község Önkormányzata

3127 Kazár, Tanács út!.

Képviseli: Gecse Ákos polgármester

13. Kisbárkány Község Önkormányzata

3075 Kisbá rkány, Béke út 31.

Képviselí: Edőcs László

14. Kishartyán Község Önkormányzata

3161 Kishartyán, Rákóczi út 70.

Képviseli: Kovács Istvánné polgármester

15. Litke Község Önkormányzata

3186 Litke, Kossuth út 31.

Képviseli: Vámos Zoltán polgármester

16. Lucfalva Község Önkormányzata

3129 Lucfalva, Rákóczi út 38.

Képviseli: Bakos Gyula polgármester

17. Márkháza Község önkormányzata

3075 Márkháza, Rákóczi út 23.

Képviseli: Ipolyi János Lajos polgármester

18.Mátraszele Község Önkormányzata

3142 Mátraszele, Szabadság út 65.

Képviseli: Vincze László polgármester

19. Mihálygerge Község Önkormányzata

3184 Mihálygerge, Rákóczi út 40.

Képviseli: Szikoráné Sebestyén Katalin polgármester

20. Nagybárkány Községi Önkormányzat
Képviseli: Dombovári Edina polgármester
21. Nagykeresztúr Község Önkormányzata
Képviseli: Géczi Antal polgármester
22. Rákóczibánya Község Önkormányzata
Képviseli: Jakab Gábor polgármester

23. Ságújfalu Község Önkormányzata

3075 Nagybárkány, Petőfi út 61.
3129 Nagykeresztúr, Salgótarjáni út 4.

3151 Rákóczibánya, Főtér 8.
3162 Ságújfalu, Dózsa Gy. 11.15.

Képviselí: Szentes Attila polgármester

24. Sámsonháza Község Önkormányzata

3074 Sámsonháza, Rákóczi út 47.

Képviseli: Bajnokné Képes Gyöngyi polgármester

25. Somoskőújfalu Község Önkormányzata

3121 Somosköújfalu, Somosi út 322.

Képviseli: Dr. Tóth László polgármester

26. Sóshartyán Község Önkormányzata

3131 Söshartyán, Dózsa Gy. út 1.

Képviseli: Tóth Gabriella polgármester

27. Szilaspogony Község Önkormányzata

3125 Szilaspogony, Rákóczi út 45.

Képviseli: Bódi Józsefné polgármester

28. Vizslás Község önkormányzata
Képviselí: Angyal Jenő Élőlgá rmester

3128 Vizslás, Kossuth út 69.

20
29.Zabar Község Önkormányzata
Képviseli: Ferencz Nándor Lajos polgármester

3124 Zabar, Petőfi út 26.
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2. melléklet

A Társulás tagiainak lakosságszáma és szavazatszáma

Lakosságszám

Település

Szavazatszam

2015 01. 01.
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3. melléklet
A Társulás által ellátott feladatok

Államháztartási szakágazat: 841105

Helyi önkormányzatok és társulások
igazgatási tevékenysége

Szakmaialaptevékenység kormányzati funk
ció szerinti megjelölése:
011130 Onkormányz atok és önkormányzat
i hivatalok jogalkotó és általános igazgatá
si
tevékenysége

A Társulás által ellátott feladatok rész
letezése

I. A szociális

igazgatásról és a szociális ellátásokról szól
ó 1993. évi III. törvényben

meghatározott feladatok
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II. A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben meghatározott feladatok

164612
Gyermekek llaíllilizbeniellátásgw " Z
; ,
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III. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törv
ényben meghatározott feladatok

072111
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