
1/2016. Karancsság Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének 2016. február 23—án

megtartott ülésének jegyzőkönyve.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő—testületének 2014. február 23 -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 Karancsság község polgámestere a képviselő-testületet és a meghívottakat.

Megállapitj a, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, képviselő-testületi ülés

határozatképes, mivel 6 fő képviselő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr.Brumár

Mihály és Berki András képviselőket javasolja kijelölni Tóth Tihamér polgármester, majd

előterjeszti az ülés napirendjét.

Az ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatokat a képviselő—testül tagjai

egyhangúlag elfogadják.

Az ülés napirendje:

1./ A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által működtetett személyes

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi

térítési díjainak és a kedvezmények mértékét szabályozó rendelet jóváhagyása.

2./ A Salgótarján és Térsége Önkonnányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának

jóváhagyása

l./ A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által működtetett személyes

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi

térítési díjainak és a kedvezmények mértékét szabályozó rendelet jóváhagyása.

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

/előterj esztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a személyes

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

önkormányzati társulás fenntartó esetén a társulási megállapodásban erre kijelölt települési



önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A Salgótarján és Térsége Önkonnányzatainak Társulásában részt vevő tagönkormányzatokra

vonatkozóan — az Egészségügyi- Szociális Központ számítása alapján - Salgótarján Megyei

Jogú Város Önkormányzata alkot rendeletet. Az Egészségügyi— Szociális Központ

kiszámította a Társulás fenntartásában működtetett szociális és gyermekjóléti ellátások és

szolgáltatások intézményi térítési díjait. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása

Társulási Tanácsa 6/2016. (II. 10.) TTh. sz. határozatával meghatározta az Egészségügyi-

Szociális Központ által nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi

térítési díjainak és a kedvezmények mértékét . A jogalkotásról szóló 201 O.évi CXXX.

törvény 5.§ (la) bekezdése alapján önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban

résztvevő tagönkormányzatok képviselő—testületeinek jóváhagyó határozata szükséges,

amihez határozati minta került kiadásra.

Ennek ismertetését követően a Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi

határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016./II.23./ határozata

Karancsság Község Képviselő-testülete

a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa

6/2016. (II. 10.) TTh. sz. határozattal elfogadott, a Salgótarján és Térsége

Egészségügyi-Szociális Központja által működtetett személyes gondoskodást

nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési

díjait és a kedvezmények mértékét az 1. melléklet szerinti tartalommal

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

2./ A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának

jóváhagyása.

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

/előterjesztés ajegyzőkönyvhöz csatolva/

A polgármester tájékoztatja a Testületet, hogy a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak

Társulása tagönkormányzatai a Társulás Társulási Megállapodását a Társulási Tanács 4/2016.

(II. 10.) TTh. sz. határozata, valamint a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek és

Közgyűlésének határozatai alapján kell jóváhagyni. Ennek ismertetését követően a Képviselő—

testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi határozatot hozza:



Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének

2/2016./II.23./ határozata

Karancsság Község Képviselő—testülete

a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa

4/2016. (II. 10.) TTh. sz. határozattal elfogadott, a Salgótarján és Térsége

Társulási Megállapodás módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Ezt követően a polgármester az ülést bezárja.

Tóth Tihamér

polgármester
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JELENLÉTIíV

Karancsság Önkormányzat Képviselő—testületének 2016. február 23 —án megtartott testületi

ülésén megjelentekről

Tóth Tihamér polgármester

Tőzsér Dezső alpolgármester

Berki András képviselő

Dr. Brumár Mihály képviselő

Hajdara Roland képviselő

Horváth Zoltán képviselő

Kászi Richárd képviselő

 

Tanácskozási íoggal meghívottak:

Köröske'nyi Péter jegyző . .. .. MW . . . . .....................

. -- 37; _ í— ': ! (

Csonka Mehnda RNO elnöke ..WÉL ..... §; . . . . ÉT. .jíf?:;—.......



Karancsság Község Polgármesteretol

M E G H i V 6

Magyarorszag hely1 onkormanyzatairól szóló 201 Lévi CLXXXIX torveny 44 45 § -a1 alapjan

Karancssag Kozse'g Önkormányzat Képviselo-testuletet

2016 február 23-án (kedd) 16.00 órara

összehívom.

Az ules helye Karancsság Község Önkormányzat tanacsterme

3163 Karancsság, Kossuth út 64 szam

Napirendi javaslat

1 / A Salgotarjan es Tersege Egeszse'gügyi-Szociális Központja által működtetett szemelyes

gondoskodast nyújtó szociális és gyermekj óle'ti szolgáltatások, ellátások intezmeny1

térítési díjainak és a kedvezmények mértékét szabalyozo rendelet jovahagyasa

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgarmester

2 / Salgotarjan es Tersege Önkormányzatának Társulasa Tarsulas1 Megállapodás

modosításának jóváhagyása

Elotegesztő: Tóth Tihamér polgarmester

Karancsság, 2015. február 18
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lktatószám: 12-1/201 6. Tárgy: Intézményi térítési díjak és kedvezmények

ügyintéző: Visnyárné dr. Oravecz Andrea jóváhagyása

Mell: 2 db

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása

Tagönkormányzatának Polgármestere, Jegyzője részére

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony/Ur!

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa 2016. február 10—i

ülésén 6/2016. (II. 10.) TTh. számú határozatával meghatározta a Salgótarján és Térsége

Egészségügyi—Szociális Központja által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális és

!(V'

§ Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács Salgótarján Megyei Jogú Város

Onkormányzatát jelölte ki a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására.

Tájékoztatom, hogy az intézményi térítési díjakat, valamint a kedvezmények mértékét

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletének

1. melléklete szabályozza. Kérem, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati rendelet 1.

mellékletének módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (la) bekezdése alapján, az

önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok

képviselő-testületeinek jóváhagyása szükséges, ezért kérem, hogy a személyes gondoskodást

nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díját, illetve a

kedvezmények mértékét a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal a képviselő-testület a

csatolt határozat minta alapján 2016. február 19-ig hagyja jóvá és a határozatot legkésőbb

2016. február 2342 elektronikus úton a stotggsalgotgijanhu email cimre megküldeni

szíveskedjen.

 

Segítő közreműködését köszönöm.

Salgótarján, 2016. február 12.
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Salgótarján és Térsége Önkormányzatalnak Társulása

Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Tel: 32/422—381

E-mail: stotásalgotarianhu

 

 

Javaslat

a Salgótarján és Térsége Egészse'gügyi—Szociálís Központja

szolgáltatásainak és ellátásainak

intézményi térítési díja megállapítására

Fekete Zsolt

elnök

2016. február

 

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



Tisztelt Társulási Tanács!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

92. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a gyermekek Védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (3) bekezdése alapján a személyes

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

önkormányzati társulás fenntartó esetén a társulási megállapodásban erre kijelölt települési

önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

% Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács Salgótarján Megyei Jogú Város

Onkorrnányzatát jelölte ki a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására.

A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja (a továbbiakban: ESZK) benyújtotta

javaslatát az intézmény által nyújtott szolgáltatások 2016. évi intézményi térítési díjára, valamint

az alkalmazandó kedvezmények mértékére vonatkozóan.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az ESZK számításai alapján a 2016. évi intézményi térítési díjakra, valamint a kedvezmények

mértékére a 1. mellékletben foglaltak szerint teszek javaslatot.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (la) bekezdése alapján, az önkormányzati

rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek

jóváhagyása szükséges, ezért kérem, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és

gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díját, illetve a kedvezmények mértékét

a határozati javaslatban jelzett határidőig a tagönkormányzatok képviselő—testületei hagyják jóvá,

és a jóváhagyó határozatot a Társulás részére megküldeni szíveskedjenek.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni az

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

1. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa (a továbbiakban:

Társulási Tanács) a 2016. április 1. napjától alkalmazandó, a Salgótarján és Térsége

Egészségügyi-Szociális Központja által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális és

gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díjait és a kedvezmények mértékét az 1.

melléklet szerint határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt elnők
 

2. A Tanács felkéri elnökét, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

előtt a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletének módosítását a 1. mellékletben foglaltak

szerinti tartalommal kezdeményezze.



Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt elnök

 

3. A Tanács Elnöke felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy 2016. február 19-ig a

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások intézményi

térítési díját, illetve a kedvezmények mértékét a 2. melléklet szerinti képviselő—testületi határozat

minta alapján hagyjákjóvá, és a jóváhagyó határozatot küldjék meg a Tanács elnökének.

Határidő: 20 1 6. február 23.

Felelős: tagönkormányzatok polgármesterei

 

Salgótaiján, 2016. február 8.

Fekete Zsolt sk.

elnök



1. melléklet

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes

gondoskodást nyújtó ellátástokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

díjakról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ......./2016.

(.....) önkormányzati rendelet 1. melléklete

1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 965 Ft/óra

Kedvezmények:

 

 

 

 

 

 

 
   

Intézményi térítési díj 965 Ft/fő/óra

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi Kedvezmény mértéke

jövedelme

42.750 Ft alatt 680 Ft/fő/óra

42.751 Ft —— 71.250 Ft 615 Ft/fő/óra

71.251 Ft — 99.750 Ft 515 Ft/fő/óra

99.751 Ft felett 365 Ft/fő/óra

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 25%—át.
 

2. Étkeztetés:

3.1. Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 585 Ft/fő/nap
try-

Kedvezmények:

 

 

 

 

 

 

 
   

Intézményi térítési díj 585 Ft/fő/nap

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi Kedvezmény mértéke

jövedelme

42.750 Ft alatt 325 Ft/fő/nap

42.751 Ft — 71.250 Ft 255 Ft/fő/nap

71.251 Ft — 99.750 Ft 185 Ft/fő/nap

99.751 Ft felett 135 Ft/fő/nap

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.
 

Ill.

2.2. A feladatra társult tagönkormányzatok — kivéve Salgótarján Megyei Jogú Város —-

közigazgatási területén

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 775 Ft/fő/nap

Az étel igénybevétel helyére történő kiszállításának intézményi térítési díja: 60 Ft/háztartás/nap



Kedvezmények:

 

Intézményi térítési díj 775 Ft/fő/nap
 

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi Kedvezmény mértéke

 

 

 

 

 

jövedelme

42.750 Ft alatt 495 Ft/fő/nap

42.751 Ft — 71.250 Ft 395 Ft/fő/nap

71.251 Ft —— 99.750 Ft 280 Ft/fő/nap

99.751 Ft felett 235 Ft/fő/nap
  A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havijövedelme'nek 30%-át.
 

3. Nappali ellátást nyújtó intézmények

3.1 .) Idősek nappali ellátása

!lf'

Napközbeni tartózkodás intézményi térítési díja: 600 Ft/fő/nap

A kedvezmény mértéke: 600 Ft/fő/nap._

- Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén:

600 Ft/fő/nap % 585 Ft/fő/nap : 1.185 Ft/fő/nap.

- a feladatellátásra társult tagönkormányzatok — kivéve Salgótarján Megyei Jogú Város

- közigazgatási területén:

600 Ft/fő/nap % 775 Ft/fő/nap : 1.375 Ft/fő/nap.

Kedvezmények Salgótarján közigazgatási területén

 

!!!!

 

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi Kedvezmény mértéke

 

 

 

 

 

jövedelme

42.750 Ft alatt 925 Ft/fő/nap

42.751 Ft —— 71.250 Ft 855 Ft/fő/nap

71.251 Ft — 99.750 Ft 785 Ft/fő/nap

99.751 Ft felett 735 Ft/fő/nap
  A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%—át.
 

Kedvezmények a feladatellátásra társult tagönkormányzatok — kivéve Salgótarján Megyei

Jogú Város — közigazgatási területén:

 

Intézményi térítési díj 1.375 Ft/fő/nap
 

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi Kedvezmény mértéke

 

 

 

 

 

jövedelme

42.750 Ft alatt 1.095 Ft/fő/nap

42.751 Ft -— 71.250 Ft 995 Ft/fő/nap

71.251 Ft — 99.750 Ft 880 Ft/fő/nap

99.751 Ft felett 835 Ft/fő/nap
  A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.
 

 

 

 



 

 

4.2.) Fogyatékos személyek nappali ellátása

 

 

 

 

 

Napközbeni tartózkodás intézményi térítési díja 1.865 Ft/fő/nap

Az étkezés intézményi térítési díja felnőtt ellátottra 580 Ft/fő/nap

Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevő felnőtt ellátottra 2.445 Ft/fő/nap

Az étkezés intézményi térítési díja gyermekkorú ellátottra 515 Ft/fő/nap

Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevő gyermekkorú ellátottra 2.380 Ft/fő/nap 
 

Kedvezmények:

Felnőttkorú ellátott esetében:

 

A szolgáltatást igénybe vevő

rendszeres havi jövedelme

Kedvezmény mértéke csak

napközbeni tartózkodás

igénybevétele esetén

Kedvezmény mértéke nappali

ellátás és étkezés

igénybevétele esetén
 

 

 

42.750 Ft alatt 1.765 Ft/fő/nap 2.045 Ft/fő/nap

42.751 Ft — 57.000 Ft 1.715 Ft/fő/nap l.875 Ft/fő/nap

57.001 Ft fölött 1.665 Ft/fő/nap 1.795 Ft/fő/nap
 

 
A személyi térítési díj nem

haladhatja meg a szolgáltatást

igénybe vevő rendszeres havi

jövedelmének 15%-át.  
A személyi térítési díj nem

haladhatja meg a szolgáltatást

igénybe vevő rendszeres havi

jövedelmének 30 %—át.  
 

Gvermekkorú ellátott esetében:

 

A családban egy főre jutó

rendszeres havi jövedelem

Kedvezmény mértéke nappali

ellátás igénybevétele esetén

Kedvezmény mértéke nappali

ellátás és étkezés

igénybevétele esetén
 

42.750 Ft alatt 1.765 Ft/fő/nap 1.980 Ft/fő/nap
 

42.751 Ft —— 57.000 Ft 1.715 Ft/fő/nap 1.810 Ft/fő/nap
 

57.001 Ft fölött 1.665 Ft/fő/nap 1.730 Ft/fő/nap
 

  

A személyi térítési díj nem

haladhatja meg a szolgáltatást

igénybe vevő családjában egy főre

jutó rendszeres havi jövedelem 15

%-át.  

A személyi térítési díj nem

haladhatja meg a szolgáltatást

igénybe vevő családjában egy főre

jutó rendszeres havi jövedelem 30 %-

át.  
 

5. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

 

Napi intézményi térítési díj Havi intézményi térítési díj
 

4.975 Ft/fő/nap  l49.305 Ft/fő/hó
 

 A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénvbe vevő rendszeres havi jövedelmének 80 %-át.   

 



6. Hajléktalan személyek átmeneti szállása

 
rip-

 

   
 

 

Szolgáltatás Napi intézményi térítési díj Havi intézményi tentesr díj

Férfi és Női Átmeneti Szálló 2.250 Ft/nap 67.500 Ft/hó

Kedvezmények:

A szolgáltatást igénybe vevő Kedvezmény mértéke

rendszeres havi jövedelme
 

28.500 Ft alatt 1.950 Ft/fő/nap
 

28.501 Ft — 42.750 Ft 1.780 Ft/fő/nap
 

42.751 Ft fölött 1.720 Ft/fő/nap
 

  
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a

szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi

jövedelmének 60 %—át.  
 

 

7. Támogató szolgáltatás intézményi térítési díj: 0 Ft

8. Tartós bentlakásos intézményi ellátása

 

Napi intézményi

térítési díj térítési díj

Havi intézményi Kedvezmény mértéke

 

 Idősek Otthona Cered 4.705 Ft/fő/nap  144.845 Ft/fő/hó  49.845 Ft/fő/hó
 

 A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 80 %—át.
 

9. Gyermekjóléti alapellátások

 

Szolgáltatás

Irr- r:,-

 

 

 

, (étkezés nélkül) (étkezés nélkül)

Gyermekek Atmeneti Otthona

Zabar 1.645 Ft/nap 49.350 Ft/hó

Csaladok Atmeneti Otthona — 1 .295 Ft/nap 38.850 Ft/hó

Etes   
 

 

Szolgáltatás

VPI'

(étkezés igénybevételével)

!lr'

(étkezés igénybevételével)
 

Gyermekek Átmeneti Otthona

 

 

Zabar 2.160 Ft/fő/nap 64.800 Ft/fő/hó

csaladOk Átmeneti Otthona ' 1.810 Ft/fő/nap 54.300 Ft/fő/hó
Etes   
 

 

 

 



Kedvezmények:

 

Családok átmeneti otthona - Etes
 

Ellátott gyermekek száma
Irr-

Az ellátásért fizetendő havi személyi terite51 díj

a jövedelem %—a
 

 

 

 

 

   

l szülővel 2 szülővel

1 gyermek esetén 20 % 25 %

2 gyermek esetén 25 % 30 %

3 gyermek esetén 30 % 35 %

4 gyermek esetén 35 % 40 %

5 vagy több gyermek esetén 45 % 50 %
 

Gyermekek átmeneti otthona - Zabar
 

Ellátott gyermekek száma Az ellátásért fizetendő havi személyi térítési díj

a jövedelem %—a
 

 

 

 

   

1 gyermek esetén 25 %

2 gyermek esetén 30 %

3 gyermek esetén 35 %

4 gyermek esetén 45 %

5 vagy több gyermek esetén 50 %
 

10. Gyermekek napközbeni ellátása

 

 

Szolgáltatás Gondozás Kedvezmény Étkeztetés intézményi

intézményi térítési mértéke a térítési díja

díja gondozás

intézményi

térítési díjából

Bölcsőde l.020 Ft/fő/nap 870 Ft/fő/nap 515 Ft/fő/nap   
 

 A személyi térítési díj nem haladhatja meg a gyermek családjában egy főre jutó rendszeres

jövedelem 25 %-át.  
 

 



Határozat minta

.................................... Község Önkormányzatának Képviselő—testülete a Salgótarján

és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa 6/2016. (II. 10.) TTh. sz.

határozattal elfogadott, a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által

működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások,

ellátások intézményi térítési díjait és a kedvezmények mértékét az 1. melléklet szerinti

tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: ..................... polgármester
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lgíatászár—r; 32—2/2016. Tárgy: Társulási Megállapodás módosítása

Ugyg'ntégfÁLVisnyáme' dr. Oravecz Andrea Mell: 2 db

Salgótarján és Térsége Onkormányzatainak Társulása

Tagönkormányzatának Polgármestere, Jegyzője részére

Székhelye);

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony/Ur!

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa 2016. február 10—i

ülésén 4/2016. (H. 10.) TTh. számú határozatával elfogadta a Társulási Megállapodás

módosítását. Az elfogadott módosítást levelemhez csatolom.

A Társulási Megállapodás módosításához Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011.

évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése, valamint a Társulási Megállapodás alapján a

Társaíásban résztvevő kélwísoíő—iestületek mindegvíkének minősíteit többséggel hozott,

döntése szükséges.

A módosítá halála'ha lépésnek tewexeii időoontia %n 6. március l., ezért kérem a

Tagönkormányzatok Polgármestereinek közreműködését abban, hogy a Képviselő—testületek a

módosítást minél hamarabb, de legkésőbb 2016. február 19-ig hagyják jóvá. A Képviselő-

testületek jóváhagyását követően kerül sor a módosítás Magyar Államkincstár részére történő

benyújtására.

Kérem, hogy a képviselő—testület döntését legkésőbb 2016. február 23-ig elektronikus úton a

stotésalgotarjanhu email címre megküldeni szíveskedjen.

Salgótarján, 2016. február 15.
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Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása

Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Tel: 32/422—381

E-mail: stotgsalgotarianhu

 

 

Javaslat

a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása

Társulási Megállapodása'nak módosítására

Előterjesztő:

Fekete Zsolt

elnök

2016. február

 

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



Tisztelt Társulási Tanács!

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: Társulás)

működésének legalapvetőbb szabályait a Társulási Megállapodás tartalmazza.

A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölését a Társulási

Megállapodás 3. melléklete tartalmazza. A kormányzati funkciókat a kormányzati funkciók,

államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)

NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) tartalmazza, amelyet a 44/2015. (XII. 30.)

NGM rendelet módosított. A Társulási Megállapodásban feltüntetett kormányzati funkciókat

az NGM rendeletben foglaltaknak megfelelően aktualizálni szükséges, melynek határideje:

2016. március 1.

Tájékoztatom a Társulási Tanácsot, hogy a Társulási Megállapodás tervezett módosításai az

egységes szerkezetű tervezetben vastagon kiemelésre kerültek.

A Társulási Megállapodás módosításához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése, valamint a Társulási Megállapodás alapján a

Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott

döntése szükséges.

A módosítás hatályba lépésnek tervezett időpontja 2016. március l., ezért kérem a

Tagönkormányzatok Polgármestereinek közreműködését abban, hogy a Képviselő-testületek a

módosítást minél hamarabb, de legkésőbb 2016. február 19-ig hagyják jóvá. A Képviselő-

testűletek jóváhagyását követően kerül sor a módosítás Magyar Államkincstár részére történő

benyújtására.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat

l./ A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban:

Tanács) a Társulási Megállapodás módosítását az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt elnök
 

2./ A Tanács Elnöke felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy a Társulási

Megállapodás módosításának jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot legkésőbb 2016.

február 19-ig terjesszék be a képviselő—testületeknek és a határozatot küldjék meg a Tanács

Elnöke részére.

Határidő: 2016. február 23.

Felelős: tagönkormányzatok polgármesterei
 

3./ A Tanács felkéri [elnökét, hogy a tagönkormányzatok jóváhagyását követően nyújtson be

kérelmet a Magyar Allamkincstár Nógrád Megyei lgazgatóságához a Társulási Megállapodás

módosításának törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetése céljából.



Határidő: a tagönkormányzatek jóváhagyását követően azonnal

Felelős: Fekete Zsolt elnök '

 

Salgótarján, 2016. február 2.

Fekete Zsolt sk.

elnök
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1. melléklet a ...../2016. (II. ll.) TTh. sz. határozathoz

SALGÓTARJÁN És rÉRsÉgE ÖNKORMÁNYZATAINAK TÁRSULÁSA

TARSULASI MEGALLAPODASA

7. számú módosítása

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása tagönkormányzatai a Társulás Társulási

Megállapodását a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával az alábbiaknak

megfelelően módosítják:

1. A Társulási Megállapodás VI/1.9. pontja az alábbiak szerint módosul:

Társulási Megállapodás a l4/2013.(IV.24.) TTh. sz. határozattal jóváhagyott a 5/2014. (11.12.) TTh. sz.
határozattal, a 44/2014. (XI. lO.) TTh. határozattal, a 45/2014. (XI. 10.) TTh. sz. határozattal, az 1/2015.
(II. 18.) TTh. számú határozattal, 28/2015. (XII. 17.) sz. határozattal, ......./2016. (.....) TTh. számú
határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege, mely 2016. március l—jén lép hatályba.

2. A Társulási Megállapodás 3. melléklete helyébe jelen megállapodás módosítás 1. melléklete lép.

3. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban

maradnak.

4. Jelen módosítás a Tagönkormányzatok alábbi képviselő—testületi és közgyűlési határozatai

alapján, 2016. március 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2016. február ...



Záradék

Jelen megállapodást az alábbi képviselő—testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait önmagukra és
testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Báma Község Képviselő—testülete

Cered Község Képviselő-testülete

Egyházasgerge Község Képviselő-testülete

Etes Község Képviselő—testülete

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 Képviselő-testülete

Kisbárkány Község Képviselő—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

Nagykeresztúr Község Képviselő—testülete

Rákóczibánya Község Képviselő-testülete

Ságújfalu Község Képviselő-testülete

Sámsonháza Község Képviselő—testülete

Somoskőújfalu Község Képviselő—testülete

Sóshartyán Község Képviselő—testülete

Szilaspogony Község Képviselő-testülete

Vizslás Község Képviselő—testülete

Zabar Község Képviselő—testülete



3

A módosított —— egységes szerkezetbe foglalt — Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok

döntése alapján a polgármesterek aláírásukkal látják el.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése nevében

Fekete Zsolt

alpolgármester

Báma 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

Ipolytarnóc Község Képviselő—testülete nevében

Bolyós Gáborné

polgármester
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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

Kazár Község Képviselő—testülete nevében

Gecse Ákos

polgármester



Kisbárkány Község Képviselő-testülete nevében

Edőcs László 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

5
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Mihálygerge Község Képviselő-testülete nevében

Szikoráné Sebestyén Katalin

polgármester

Nagybárkány Község Képviselő—testülete nevében

Dombovári Edina

polgármester

Nagykeresztúr Község Képviselő—testülete nevében

Géczi Antal polgármester

Rákóczibánya Község Képviselő-testülete nevében

Jakab Gábor

polgármester

Ságújfalu Község Képviselő-testülete nevében

Szentes Attila

polgármester

Sámsonháza Község Képviselő-testülete nevében

Bajnokné Képes Gyöngyi

polgármester
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Somoskőújfalu Község Képviselő—testülete nevében

Dr. Tóth László

polgármester

Sóshartyán Község Képviselő—testülete nevében

Tóth Gabriella

polgármester

Szilaspogony Község Képviselő-testülete nevében

Bódi Józsefné

polgármester

Vizslás Község Képviselő-testülete nevében

Angyal Jenő

polgármester

Zabar Község Képviselő—testülete nevében

Ferencz Nándor Lajos

polgármester



1. melléklet

A Társulás által ellátott feladatok

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási

tevékenysége

Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás



SALGÓTARJÁN És TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATAINAK TÁRSULÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

— módosításokkal egységes szerkezetben —

Salgótarján Megyei Jogú Város és a térségében elhelyezkedő települési önkormányzatok a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján annak érdekében,
hogy önkormányzati feladatkörüket hatékonyabban lássák el, egyes közszolgáltatásaikat biztosítsák és
fejlesszék, társulást hoznak létre, melynek működésére vonatkozó szabályokat az alábbiakban
határozzák meg:

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Társulás neve: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása. A Társulás rövidített neve:
STÖT.

2. A Társulás alapításáról rendelkező határozat: 1/2004. (VI. 29.) TTh.

3. A Társulás alapításkori neve: Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása.

4. A Társulás székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

5. A Társulás működési területe: A Társuláshoz tartozó tagönkormányzatok közigazgatási területe.

6. A Társulás határozatlan időre jön létre.

7. A Társulás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján jogi
személy.

8. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása 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, képviselőjét a Társulási Megállapodás 1. melléklete, a
Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát, valamint a tagönkormányzatokat megillető
szavazatszámokat a Társulási Megállapodás 2. melléklete tartalmazza.

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

11.

A TÁRSULÁS FELADATA, HATÁSKÖRE

l. A Társulás a tagönkormányzatok részére ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi,
szociális és gyermekjóléti feladatokat.
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2. A Társulás 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-Szociális Központja (a továbbiakban: ESZK) 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 utánkövetése, a Társulási Tanács és az elnök feladatainak ellátásához
szükséges dokumentumok elkészítése) ellátó szervezet neve és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 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 kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata által alapított Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata - a továbbiakban:
KIGSZ — (3100 Salgótarján, 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 Önkormányzatát jelöli ki a nyújtott ellátásokról,
azok igénybevételéről, valaminta fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására.

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

111.

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI És SZERVEZETE

l. A Társulást a helyi önkormányzatok képviselő—testületei írásbeli megállapodással hozzák létre. A
megállapodást a társult önkormányzatok polgármesterei irják alá.

2. A Társulásban részt vevő képivselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
szükséges a Társulási Megállapodás jóváhagyásához, módosításához, vagy a Társulás megszüntetéséhez.

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 kapcso-
latos kőltségeket, pénzügyi hozzájárulás teljesítését Vállalja.

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;
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- 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 vagyonával
kapcsolatos rendelkezéseket a jelen társulási megállapodás V. fejezet 6.6.—6.7. pontjai tartalmazzák.

ATÁRSULÁS SZERVEZETE

l. A Társulás szervei

1.1. A Társulási Tanács.

12. 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 feladat— és 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 jogokat.

2.5. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok képviselő testületei által delegált tagok, a
polgánnesterek. 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. 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;
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c) a Társulás tagjai egynegyedének — napirendet tartalmazó — indítványára, annak kézhezvételétől

számított tizenöt napon belül;

d) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére, 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 — 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. A Társulási Tanács döntéshozatala, a minősített 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.

223. 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 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
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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

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

tagjai 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.

IV.

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI És KÖTELESSÉGEI

l. A Társulás tagjának jogai

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

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

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

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

1.6. A tag kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez 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. 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 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 kötelezettségekteljesítésére.

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 működéséről a tag köteles évente beszámolni a képviselő-testületnek.

2.7. A Társulás 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

l. A Társulás 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 tagönkormányzatok 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.
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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 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 szolgáltatójának adott

felhatalmazó nyilatkozat alapján.

Az 1.5. 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 önkormányzatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás
költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának megalkotására, az erről történő
elkülönült inforrnációszolgáltatásra, 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.
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2.6. A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási Tanács felelős.

2.7. A Társulás gazdálkodásának jogszerűségét a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi, 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 Tanács elnökétől tájékoztatást kérni.

2.10. A Pénzügyi Bizottság elnöke az ellenőrzés megkezdéséről tájékoztatni köteles a Társulási
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 tájé-
koztatja a Társulási Tanács elnökét. Amennyiben a vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, úgy a Társu—
lási Tanács elnöke annak megszüntetése érdekében a szükséges intézkedések megtétele iránt haladékta—
lanul 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 irja alá.

4. Pénzügyi gazdálkodás rendje

4.1. A Társulás költségvetésében szereplő előirányzat terhére az elnök, vagy az általa megbízott alelnök
vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.

5. A társulás által fenntartott intézmény fenntartása, finanszírozása

5.1. A társulás által fenntartott intézmény fenntartása és finanszírozása, 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.
Higgelék)

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
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teljesítenek. Dönthet a Tanács pótbefizetésben is.A közösen fenntartott intézmény fejlesztési és felújítási
szükségletét á 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 teljesített 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 — használati díj illeti meg.

VI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen megállapodás az 1.2. pont kivételével 2013. június 30. napján lép hatályba.

1.2. A Társulás által alapított költségvetési szervre vonatkozó rendelkezések 2013. július l. napján
lépnek hatályba.

1.3. Jelen megállapodást a Tanács minősített többséggel hozott döntéssel módosíthatja.
1.4. A megállapodás mellékletei:

1. melléklet: A Társulás tagjai

2. melléklet: A Társulás tagjainak lakosságszáma és szavazatszáma

3. melléklet: A Társulás által ellátott feladatok

1.5. A megállapodás függelékei:

l. Híggelék: A Társulás és Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött
megállapodás a munkaszervezeti feladatok ellátására

2. üíggelék: Megbízási szerződés a Társulás és a KIGSZ között a gazdálkodási feladatok ellátására
3. függelék: Megállapodások és felhatalmazó levél mintája
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4. Híggelék: A Társulás által alapított intézmény alapító okirata.

1.6. A tagok kölcsönösen rögzítik, hogy a jelen megállapodásból eredő Vitás kérdéseket elsődlegesen
tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, egyebekben a Salgótarjáni Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki.

1.7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata irányadó.

1.8. Hatályát veszti a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 24/2012.(X.3l.) TTh. sz. határozattal
elfogadott, 2012. október 31—én kelt Társulási Megállapodása.

1.9. Társulási Megállapodás a 14/2013.(IV.24.) TTh. sz. határozattal jóváhagyott a 5/2014. (11.12.)
TTh. sz. határozattal, a 44/2014. (XI. 10.) TTh. határozattal, a 45/2014. (XI. 10.) TTh. sz.
határozattal, az 1/2015. (II. 18.) TTh. számú határozattal, 28/2015. (XII. 17.) sz. határozattal,
......./2016. (.....) TTh. számú határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege, mely
2016. március 1—jén lép hatályba.

Salgótarján, 2016. február . .
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Záradék

Jelen megállapodást az alábbi képviselő—testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait önmagukra és

testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Báma Község Képviselő-testülete

Cered Község Képviselő—testülete

Egyházasgerge Község Képviselő—testülete

Etes Község Képviselő-testülete

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 Képviselő—testülete

Kisbárkány Község Képviselő-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

Nagykeresztúr Község Képviselő—testülete

Rákóczibánya Község Képviselő—testülete

Ságújfalu Község Képviselő-testülete

Sámsonháza Község Képviselő-testülete

Somoskőújfalu Község Képviselő—testülete

Sóshartyán Község Képviselő—testülete

Szilaspogony Község Képviselő—testülete

Vizslás Község Képviselő—testülete

Zabar Község Képviselő-testülete
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A módosított — egységes szerkezetbe foglalt — Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok
döntése alapján a polgánnesterek aláírásukkal látják el.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése nevében

Fekete Zsolt

alpolgármester

Báma Község Képviselő-testülete nevében

Oravecz Roland

polgármester

Cered Község Képviselő—testülete nevében

Dániel László

polgánnester

Egyházasgerge Község Képviselő-testülete nevében

Révay Endre

polgármester

Etes Község Képviselő—testülete nevében

Lénárt Dezső

polgármester

Ipolytarnóc Község Képviselő—testülete nevében
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Bolyós Gáborné

polgármester

Karancsalja Község Képviselő—testülete nevében

Sulyok Oszkár Jánosné

polgármester

Karancsberény Község Képviselő—testülete nevében

Csabainé Freistág Erzsébet

polgánnester

Karancskeszi Község Képviselő—testülete nevében

Szentandrási László

alpolgármester

Karancslapujtő Község Képviselő—testülete nevében

Somoskői Tibor

polgármester

Karancsság Község Képviselő—testülete nevében

Tóth Tihamér

polgármester

Kazár Község Képviselő-testülete nevében

Gecse Ákos

polgármester
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Kisbárkány Község Képviselő-testülete nevében

Edőcs László 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

polgánnester

Nagybárkány Község Képviselő—testülete nevében

Dombovári Edina

polgármester

Nagykerésztúr Község Képviselő-testülete nevében

Géczi Antal polgármester

Rákóczibánya Község Képviselő—testülete nevében

Jakab Gábor

polgánnestér

Ságújfalu Község Képviselő—testülete nevében

Szentes Attila

polgármester

Sámsonháza Község Képviselő—testülete nevében

Bajnokné Képes Gyöngyi

polgármester

Somoskőújfalu Község Képviselő—testülete nevében
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Dr. Tóth László

polgármester

Sóshartyán Község Képviselő-testülete nevében

Tóth Gabriella

polgármester

Szilaspogony Község Képviselő-testülete nevében

Bódi Józsefné

polgármester

Vizslás Község Képviselő—testülete nevében

Angyal Jenő

polgármester

Zabar Község Képviselő—testülete nevében

Ferencz Nándor Lajos

polgármester



1. melléklet

A Társulás tagjai

l. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Képviseli: Fekete Zsolt alpolgármester

2. Barna Község Önkormányzata

Képviseli: Oravecz Roland polgármester

3. Cered Község Önkormányzata

Képviseli: Dániel László polgánnester

4. Egyházasgerge Község Önkormányzata

Képviseli: Révay Endre polgármester

5. Etes Község Önkormányzata

Képviseli: Lénárt Dezső polgármester

6. Ipolytarnóc Község Önkormányzata

Képviseli: Bolyós Gáborné polgármester

7. Karancsalja Község Önkormányzata

Képviseli: Sulyok Oszkár Jánosné polgármester

8. Karancsberény Község Önkormányzata

Képviseli: Csabaíné Freistág Erzsébet polgármester

9. Karancskeszi Község Önkormányzata

Képviseli: Szentandrási László alpolgármester

10. Karancslapujtö Község Önkormányzata

Képviseli: Somoskői Tibor polgármester

ll. Karancsság Község Önkormányzata

Képviseli: Tóth Tihamér polgármester

12. Kazár Község Önkormányzata

Képviseli: Gecse Ákos polgármester

13. Kisbárkány Község Önkormányzata

Képviseli: Edőcs László

14. Kishartyán Község Önkormányzata

Képviseli: Kovács Istvánné polgármester

15 . Litke Község Önkormányzata

Képviseli: Vámos Zoltán polgármester

16. Lucfalva Község Önkormányzata

Képviseli: Bakos Gyula polgármester

17. Márkháza Község Önkormányzata

Képviseli: Ipolyi János Lajos polgármester

18. Mátraszele Község Önkormányzata

Képviseli: Vincze László polgármester

19. Mihálygerge Község Önkormányzata

Képviseli: Szikoráné Sebestyén Katalin polgármester

20. Nagybárkány Községi Önkormányzat

Képviseli: Dombóvári Edina polgármester

21. Nagykeresztúr Község Önkormányzata

Képviseli: Géczi Antal polgármester

22. Rákóczibánya Község Önkormányzata

Képviseli: Jakab Gábor polgármester

23. Ságújfalu Község Önkormányzata

Képviseli: Szentes Attila polgármester

24. Sámsonháza Község Önkormányzata

Képviseli: Bajnokné Képes Gyöngyi polgármester

25 . Somoskőújfalu Község Önkormányzata

Képviseli: Dr. Tóth László polgármester

26. Sóshartyán Község Önkormányzata

Képviseli: Tóth Gabriella polgármester

27. Szilaspogony Község Önkormányzata

Képviseli: Bódi Józsefné polgármester

28. Vizslás Község Önkormányzata

Képviseli: Angyal Jenő polgármester

29. Zabar Község Önkormányzata

Képviseli: Ferencz Nándor Lajos polgármester

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

3126 Báma Petőfi út 23.

3123 Cered, Jókai út 3,

3185 Egyházasgerge, Fő út 30.

3136 Etes, Rákóczi út 94.

3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.

3181 Karancsalja, Rákóczi út 174.

3137 Karancsberény, Petőfi út 67.

3183 Karancskeszi, Fő út 49.

3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

3127 Kazár, Tanács útl.

3075 Kisbárkány, Béke út 31.

3161 Kishartyán, Rákóczi út 70.

3186 Litke, Kossuth út 31.

3129 Lucfalva, Rákóczi út 38.

3075 Márkháza, Rákóczi út 23.

3142 Mátraszele, Szabadság út 65.

3184 Mihálygerge, Rákóczi út 40.

3075 Nagybárkány, Petőfi út 61.

3129 Nagykeresztúr, Salgótarjáni út 4.

3151 Rákóczibánya, Fő tér 8.

3162 Ságújfalu, Dózsa Gy. 11.15.

3074 Sámsonháza, Rákóczi út 47.

3121 Somoskőr'rjfalu, Somosi út 322.

3131 Sóshartyán, Dózsa Gy. út 1.

3125 Szilaspogony, Rákóczi út 45.

3128 Vizslás, Kossuth út 69.

3124 Zabar, Petőfi út 26.



Település

Báma
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Etes

óc
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A Társulás tagjainak lakosságszáma és szavazatszáma

Lakosságszám

2015. 01 . 0 1.

1024

1105

730

1374

455

1527

850

1877

2599

1274

1839

143

527

876

614

255

920

568

689

249

668

1023

35811

265

2227

975

298

1316

428

62506 

2. melléklet
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3. melléklet

A Társulás által ellátott feladatok

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási

tevékenysége

Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás


