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Karancsság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. április 25—én
megtartott ülésének jegyxőkönyve.

Jegyzőkönyv

Készüít: Kaxancsság község Önkonnány
zat Képviselő—testületének 2017.áprilís
25 —i
üléséről.
Jelen vannak:

Tóth Tihamér paígámester
Tőzsér Dezső alpolgármester
Berki András képviselő
Dr.Brumár Mihály képviselő
Hajdara Rüland képviselö
Hcmáű; Zoltán képviselő
Kászi Richárd képviselő

Meglúvattként: Köröskénw Páter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnök
Tóth Tihamér palgámegtar köszönti a
képviselőket és a meghívgttakat megállap
ítja, hagy 33
ülés összehívása szabályszerüea történt,
képviselő—tastüieti ülés határozatképes,
nüval núnden
képviselö megjelent _ A jegyzőkönyv
hitelesítői Kászi Richárd és Tőzsér Dez
ső
képviselők .
Az ülés napirendjére és a jegyzőkönyv hite
lesítőkre tett javaslataim a képviselő-ta
stül tagjai
egyhangúlag elfegadják.
A képviselőmtestület az alábbi napirendeket
tárgyalja:
N Salgótarján és Térsége Önkürmányzat
aínak Társulása Társulási Megállapodás
módosítás ügye
2.1 Alpolgármestar költségtérítésének
módúsítása

B.! Karancssági Kerekerdö Ówda alapító Gkir
at módúsítása

Előterjesztő: polgármester
/ előterjesztés csatülva ajagyzőkönyv

höz csatolva/

A palgánnester tájékoztatja a Képvis
elő mtestületet ,, hogy Salgótalján és
Térsége
Önkúnnányzatainak Társulása Társul
ási Tanácsa 2017. ápüiis 21-i ülésén
10/2917. (IV! 21.)
TTK számú határazatávai elfogadta a
Táxsulási Megállapmdás IDF számú mód
esítását. Az
elfagadmt módcsítást levelemhez csa
tülom.
A Társulási Megállapedás módasítás
áhüg Magyarország heiyí önknnnány
zataírói sxóló 201 L
évi CLÉÖDHXÖ törvény 88, § (2) bek
ezdése? valamint a Társulási Megállapn
dás alapján a
Társuiásban résztvevő képviselö-testü
letek mindegyikének minősített töb
bsé
ggel hozott
döntéae szükségea

A módesítás Magyar Államkincstárth történő mielőbbi benyújtása

érdekében kérem a

Tagönkannányzatok Polgármestereinek közreműködését abban, hegy a Képvis

elő—testtüet

ek a
módosítást (a csatolt határszat minta alapj ás) hagyják jóvá, A Képvis
elő-testületek
jóváhagyását követően kerül ser a módesítás Magyar Államkincstá
r részére történő
benyújtására.
Kérik hegy a képviselő—testület döntését legkésőbb 2017. május
S-ighezza meg és küldje meg
részükre

A szóbeli alötexjesztest követően a Képviselő—testület ? egyha
ngú igen szavazással az alábbi
határezatot húzza;

Karanesság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
IIIZOIVJIVJSJ határozata
Karancsság Község 5nkmmányzatának Képviselő-testülete

a

Salgótatján és Térsége Önkermányzatainak Társulása Társulási Megállapod

ásánalt
10. számú módosítását és az egységes szerkezetű Társulási Megál
lapedást az
1. melléklet szerint jóváhagyja.
A Képviselő—testület felhatalmazza a polgánnestert a módosítás
és az egységes
szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására
Határidő: ezennel
Felelős: Tóth Tihamér pelgármester

E.! Al ol átmester költsé érít sének média ítása
Elötetjesztö: polgáxmester
A polgármester tajekeztatja a Képviselő—testületet, hegy az
alpalgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítését-ől a 4/201 741131) határezattsl született
döntés, ami számszakilag törvényi
előírásoknak nem felel meg (a tiszteletdíj nem a százfarínt
ra kerekítés szabályai szerint lett
megállapítva) tsvábbá a költségtérítés százaléka helyesen,
de összegszerűen tévesen
magasabb összeggel lett rögzítve.) Ezért a fenti határezat
módosításával a költségtérítés
összegét 2017. májas l—í hatállyal a helyes összeggel javas
elja megállapítarú, illetve a
tiszteletdíjat a kerekítés általánss szabályai szerinti össze
ggel. A tiszteltíj mértéke selymes
kerekítés szabályai szerint: 125 600 Ft A költségtérítés
ezen Összegnek a 15 "xs-a , azaz
2917, május 1. napjától 18.809 Ft.
Tőzsér Dezső polgármester bejelenti személyes szintem-"ség
ét, a polgámester szavazásra
beesátja az alpolgármester döntéshozatalból történö kizár
ására venatkezó javaslatat
A képviselö-testület 6 nem szavazattal, 1 tartózkodá
s mellett a kizárásra venatkazó javaslatot

nem fogadta el és az alábbi határszatot hezza:

Katanesság község Önkennányzat Képviselő-testületének
1236174335! határezsta
Karasesság Község nkútmányzata Képviselő-te
stülete
az alpelgármester tisztelettlíjának es költségtérítésenek
megállapítása ügyében Tőzsér Dezső alpelgánnestett
személyes érintettsége miatt a döntéshezatalból nem
zárja ki.

A polgármester szavazásra bocsátja az alpelgármester
tiszteletdíjának, es költségtérítésenek
módosítására venatkozó alábbi javaslatat:

,, Karencsság Község Önkormányzatának Képviselő—testülete

Tőzsér

Dezső társadalmi
megbízatású alpelgármester tiseteletdüát és költségtérítésé
t megállapító 4/201 74113.)
határezetátBOl ?. május 1. napjától az alábbiak szerint
módosítia:
- A képviselő-testület ez alpelgátmester tiszteletdíj
át havi 125500;— ferintben,
- költségtérítését tiszteletdíja 15 %-ában szaz havi
18.80thw forintban állapítja meg."
A képviselö-testület § igen szavazattal, 1 nem szavazatta
l és l tertózketiás mellett az alábbi
határozatot húzza:

Karancseág község Önkonnányzat Képviselő—testületének
13/20174117254 határazata

Karanesság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tőzs

ér Dezs

ő társadalmi
megbízatású alpelgánnester tiszteletdíj át és költségtérítésé
t megállapító 4/2017.(ll.2_)
határozatát 2017. május 1. napjától az alábbiak, szerint
módosítja:
A! képviselő—testület az alpolgármester tiszteletdíját havi
125600.- feríntban,
költségtérítését tiszteletdíja 15 '%s—ában, azaz havi 18303
0.- forintban állapítja meg.
Felelős: pelgármester
Határidő: azonnal

3l/ Karancssá i Kere erdő Óvoda ala ító Okirat módesítá
se
Előtetjesztö: polgármester és jegyző
/ elötetjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz /
Magyarerszág 2017.évi köziaenti költségvetéséről
szóló 2016.évi XC. törvény Zi
mellékletének 5, pentje szerint s tele;)ülesi önkermán
yzatekat az általuk működtetett
évadában kötött felhasználású támogatás akkar illeti
meg, ha az általuk működtetett
intézményben az étkezés térítési díja az intézmén
y saját bevétele , ezért ez ennek megfelelő
letet—mányzati, funkciószám feltümet "se szükséges a
Kerencssági Kerekerdö Ovede alapító
ekiratában.
,
Az állaniháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törv
ény (a túvábbiakban: Alit.) ÉIA. § (2)
bekezdése és e Ill § (7) bekezdése? valamint a 11
l. § (26)
módesitó és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstábekezdése értelmében az alapító,
r henlapján közzétett
fennanyemtstványelc (ekirat minták) szerint kell elkés
zíteni Ez a jogszabályi előírás az
alapitó szervekre és e kincstárra egyaránt azt a kötel
ezettséget rója, hogy csak ezen oki
rat minták szerint elkészített akit—etek lesznek befo
gadhetőek a törzskönyvi nyilvántartásba.
Az Áht.

111. § (26) bekezdése értelmében 2011 január l-jét

követően a költségvetési szet—vek
alapító ekiratának sei-on következő első módosítá
saira; ez eltiret mintáknak megfelelően kell
átszerkeszteni e. költségvetési szerv korábbi alapí
tó akirstát.
Tekintettel etre, hegy a korábbi alapítót okirat más
szerkezetű, ezért a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt ekirehiyemtetványon
készült el.
A szóbeli előtetjesztést követően a Képviselő-testül
et 7 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot húzza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének,
14/2017JIV25J határazata
Karancsság Kösgég Képviselőwtestűltete a
Karancssági Kerekerdő Óvoda alapító nkiratának módosí
tás—át,

valamint a módasításokkal egységes; szerkexetbe foglalt
alapítá
akiratát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.
Hatáúdö: értelem szerint
Felelős: polgármester

Ezt követően az pülgármester ag ülést bezárja,
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Magyarország helyi önkermányxatairól szóló 201 Lévi CLXXXDLtörvény 44-45.§

-ai aiapján

chsság Község Önkonnányzat Képviselő-testületét

20173 riIis 25—án kedd
ösazehivam.

Az ülés helye: Karancsság Község Önkannányzat tanácstenne
3163.Karanes*ságg Kassuth út 64,szám

Napirendi javaslat

1./ Salgótaxján és Térsége Önkannányzatainak Társulása Társulási Megállapodás
módosítás ügye
Előteri 333116: Tóth Tihamér polgánnester

Z.! Alpolgámestar költségtéfítésének módosítása
Előtggésztű: Tóth Tihamér pnigáxmaster

33/ Karanegsági Kerekerdö Óvcxda alapító okirat módüsítása
,Élőteg'esztőzTóth Tíhmnér pgígánnester
Köröskényi Péter jegyző

Karancsság, 2017. április 18.
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Karancsság Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 25-én magtaxtett testületi
ülésén megelentakl'ől

Tóth Tihamér pelgáxmester
Tőzsér Dezső alpolgánnester
Berki András képviselő
DL Emmát Mhz—ily képviselő
Hajdara Kaland képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Kágzí Richárd képviselő

Tanácskazási *9_

al me hívattak:

Köröskényi Péter jagyzö
Csonka Melinda RNÖ elnöke

1. melléklet a ".../2017. (.

. ....) hatál'üzatlmz

SALGÚTARJÁN És TÉRSÉGÉ ÖNKORMÁNYZATAINAK TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MÉGÁLLAPÚDÁSA
lü, számú módúsítása

A Salgótagián és Térsége Önkormányzatának Társulása tagönlmrmányzatai a Társulág
Társulási Megállapudását a Társulágl Tanács ..,fZOl'l', (IV, ,.l) Tfh, sz. hatámm'ca, valaminta
tagönkurmánygamk képviselő-lastulfeleinek és Közgyűlésének határüzatai alapján az

alábbiaknak megfelelően módüslüák:
3. A Társulási Megállapodás V/ő. pantja az alábbi 6.8. penttal egészül ki:
,,63. A tagak megállapndnak, hagy a valamely tag tulajdonában álló ingatlan átalakítása,
bővítése, lmrszerűaítéss: útján, pályázatbál megvalósuló vagyúnszm'zésre az; alábbi
szabályak irányadók:
A pályázat keretében mengóauló beruházású eredménysként az érímett lngatlanori
közös tulajdün abban 33; esetben sem keletkezíl—g ha az adati beruházás a Púlgári

Törvénykönyv alapján —— a felel:, eltérö tnegállapűdásának hiányában —- közös tulajdont
keletkezgeme; az ingatlan a. beruházást követően is a tulajdmnms tagönlmrmányzat

kizárólagos tulajdonát képezi, a közös tulajdon keletkezését a Zagük kizárják, A beruházá;
a Társulás részéről tulajdönjogl igényt nem keletkeztet, és ingatlan-nyilvántartási
bejcgyzésrc nem jogasíL Erről ax érlnmtt tagönkörmányzat és a Társulás a pályázat;
benyújtását megelőzően megállapüdást ír alá, mélyben az érintett tagönkürmányzat m az
adott pály—simli kiírásnak megfelelöen w megteszi azokat ajügnyilatkozamkat is (Pályázat
megvalósításához történö tulajdümsi lmzzájámlás, fenntartási időszakra vanatküxó, a
Társulás íngatlanhaszmálatát blzmsító nyilatkozat stb.)? melyek az adati pályázat
benyújtágálmz alengedhctetlcnül szükségasek.
b) A megvalósult beruházást —- az adóm pályázat előírásainak megfelelően — a Társulás
idegen Eulajclünen végzett beruházásként tartja nyilván a könyveiben A pályázat
úlőlrásaínak megfelelően a iulajdüngs Eagönlmrmányzzat köteles a fenntartási ldösxal—z
végéig az ingatlan (vagy annak a pályázattal érintett rlz-3323) használatát bixmsítaní a

Táa'Sulás számára, A lénntartási időszak alatt a működmíági költségekaz a tagak az idült
feladatellátásra a Társulá5§ Megállapüdás alapján irányadó arányban és mödün
biztosítják
a.) Amannyiben az admit pályázat megvalósításába; ÖHGI'Ö sxükséges; a pályázattal érintett
ingaxlán tulajdonüs Iagönkormányzata dönthet úgy, hagy az önerőt teljes; egészében maga
lDlÉlüSlÉjag erről önkormány-zati hatámzat meghüzatala és a Társulással való közlése
szükséges. Ha az íngatlantulajdonas tagönkürmányzat lmtámzamt hamu az önerő teljes

körű laifcmsításáról, azt; a Társulási Tanács köteles elfogadni. A döntést hazi)
iagönknrmányzat köteles a pályázat által nmgkívánt időben leöltgég'velégí rendeletében
hlzmslumí a szükséges önerőt. és azt a pályámt megvalósításáhúz szükságca Társulási
Tanács; által nmghatámzatt határidőben a Társulás számlájára átutalni. Ebben az esetben
— a tulzgclcmús tagönkgnnányzat válaszlása sxerint - a fenntaríásl időszak lejárta vagy a

Társulás megszünése esetén íngycnnsen az lngallnnlulajdnnnn tagönknfmányzm
kizárólagos tulajdonába kell adni a nmgvnlósltntt chlnsztést, azaal kapcsolatosan n
Társulás és a többi tag; snmmlüálf: igényt nem támaszthat.
cl.) Amennyiben az idült pályázat megvalűsításához szükséges önerőt az érintett ingatlan mu
lajdnnos tagönknrmányzata nem kívánja bíztnsítnní, abban az esetben a tagok az adott.
feladatellátás tekintetében irányadó működési költségek bintasítása arányában kötelesek
a? önerő bizlösításárn, és a Társulás adün ingatlan esetében meglelenö vagynna tekinlmé—
ben ilyen arányban szereznek ,JIlögöitüS" iula—jdoni hányada; A tagönknrmányxamk köw
tnlesnk a pályázat által megkívánt idöben költségvetési rendeletükben blztnsíiani a szilik—
séges önerőt, és azt a pályám! megvalósításába szükséges, Társulási Tanáca által meg—
határnzott határidőben a Társulás száznlzüárn átutalni Ebben 212 esetben m a tulajdnnns
tagönknrmányzat Választása sznrínt — a fennml'tásí időszak lejárta; vagy a Társulás megszünése esetén az nkknri könyv sxeríntí érték alapul vételével és saját résznsndésn értékének levnnásávnl a tulnjclnnnsl tagönlmx'mányzat a Társulás ingatlannal érintett vagynnát
n-zcgvásámlhntjn,
a.) Amennyiben az adot; pályázni megvalósüásáhnz önerő nem szüksége; abban az esetben a

tagok a Társulás nden ingatlan esetében megjelen-ö vagynna tekintetében az adati
'Feladntellá'tásrn irányadó működési költségek bíztn'sítása arányában szereznek umögötí'es"
tnlajdnni hányadnt. Ébben ag esetben _, a tulajdonba lagönknrmányzat választása Szerint —
a fenntartási ídösxak lejárta, vagy a Társulás megszűnése esetén a; ak'lmri könyv sza—finn
értél—: alapul vételével és sajáá régznsndésn értékének levonásával n tulajdnnns
tngönkm'mányzat a w'llársnlás ingatlannal érinteti vagynnát megválthatja.
f.) A jelen pnnthan meghatá-iranti; tulajdonjogi, nagználati, elszámnlági, megváltási
kérdésekről az érintett tngönkúrmányznt és a Társulás az n,) pnntban meghal.-imám,
pályázat benyújtását megelőzően aláírandó megállapndásban részletesen rendelkeznek."
2. A Társulási Megállapndás 1. melléklete helyébe jelen nmgállapndás módnsítás 1.
melléklete lép.

3. A Társulási Megállnpndáa 2. melléklete helyébe, jelen megállapüdás módosítás 2.
melléklete lép,
4. Jeleu módnsítás 3 Tngönkormányznmk alábbi képviselő-testületi és közgyülésl

határ—azaltal alapján a törzakönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.

5. A Társulási Megállapndás jelnn módnsítássnl nem érintett részai váltnzatlanul
hatályban maradnak,

Salgótarján? 20172 április

Záradék
A Társulási Megáüapadás a Mflülíűvlá.) TTh, 53, hatál—marta! jóváhagyott az: 513014!
(I'LIZÖ) TTE-1. sz. hatáx'amtmi. a aláí/EüM, (XI. ID.) TTh. határozattal, a. 432014— (XI. 10.) TTh.
sze határczzattal, a ÚEÓIÉ; (IV. 21) TTh. számú hatámzattal, """/2017, (IV. .,.) TTh. 512;

határszattal möciúsítütn egységes szerkezetbe fogíalt szövege, melyet a törzskönyvi
nyilvántartásba történő Elejegyzés napjától kell afkaimazní.
í! Vf

;

Jezíem megállapúdás! az alábbi képviselö—tegmletek hagyták jóvá és fegadták. el alan—amit
önmagukra és testületeikre vanaglmzó '[iüteleic'é rendelkszésként
,

Salgótarján Megyei Jogú Vams Önímrmányzatának
Közgyűlése
Báma Község Önkürmányzatánsk Képvísalö—te—gt'ülete
Csernec! Község Önkmrmányzatának Képviselő—testülete
Egyházasgerge Község Önkarmányxatának Képviselő—
iűstüiete

Encs Község Önkormányzatának Képviselő—tastülete

Épülytarnóc

Köxség Önkm'mányzaiánal—z Képviselő—

testüiem

Karancsalja Köxség Öni—zürmányzatának Képviselő—
testüiete
Karancsbcrény Község Önkúrmányzatának Képviselő—
testülete
Karmmskeszi Község Önkormányzatának Kéypvisaíöv
usstüiete

Karancsiapujtő Község Önlmrmányxatának Képviselőtestülete:

Karanüsság I—iöagég Önkmrmányzatának Képviselő—
Lestülaáe

Kazár Község Önlwn'nányzatámk [iápviselö—testüiete
Kisbárkány Község Önlmrmányxatáuak Képviselő—
IÉSt'ÚlÉ—ÉÉ
iíigharzyán Község Önkülwányzatának Képviselő—
testülete
Litkr: Község Önlmrmánymtának KépviseTö—mstülete
Lucfaíva Község Önkarmányzatának Képviselő—x
testülete
Márkháza Közgég Önknrmányzatának Képviselőtesiülme

Mátraszeie Küzség Önkermányzatának Képviselő—
testülete
Míhálygerge Község Önkwmányxatának Képviselő—
tástüleíe
Hagybárkány Község Önlmrmányza'tának Képviselői—
tcstülme
Nagykcmsmúr Közgég Önkm—mányzatának Képvisdőn
testülete
Rákócxibánya Köxság Önkormányzatának Képviselő—-

testülete

Ságújlálu
testülete

Község

Önlmn'nányzatának
,

Képviselő

Sámsenháze Község Önliermáhyzatának Képviselőtestülete
Semoskőújfalu Köxség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Sóshartyán

Község

Önkermányzatának

Képviselő-

testülete

Szílaspegeny Község Önkermányaatának Képviselőtestülete

Vízslás Község Önke'm'lányzatának Képviselő—testülete

Zabar KEB-zség Önkormányzatának Képviselő—testülete

A módosított Társulás§ Megállapodást az;: érintem önlmrmányiatök döntésa aiapján a
pülgármesterek aláírásukkal látják ai,

Salgótarján Megyei Jogú Váma
Önkúrmánymtának Közgyűlése mea/ában

Litke Község Önküz'mányzatánaf—i
Képvísciötestülcte nevében

Fekete Zsalt

Vámns Blahán

pülgármesler

polgármester

Bárha Külség Önkm'mányzatánaI—z

Lutfalva I'áöxség Önkürmányzatának

Képviselötestülete nevében

Képviselőtestülem nevében

Oravecz Reland

Bakcs Gyuia

pülgármester

pmlgárme—gter

Cai—ed Község Önkwmányaatának
Képviselőtestülele nevében

Márkháza Község Önknrmányzatának

Dáníel László
püigármester

Ipalyí láma L—ajcas
pe!gármester

Egyházasgerge Önkormányzatának Község

Mátraszcle Község; Önkarmányzatz—ínak

Képviselőmstülem nevében

Képviselömsmime nevében

Révay Endre
pmlgármester'

pülgárt'nastm

Képviselőtestüiete nevében

Vincze László

Etes Község Önkarmányxatának

Mihálygerge Község Önkürmánymtának

KépviseEőmstüiem nevébe—m

KépviSelc'í—testületa nevében

Lénárt Dexáö

Szikm'áné Sebestyén Katalin
pülgárm ester

pmgármegml'

Ipolytarnóc Község Önkormányzatának
Képvisetötestütete nevében

Nagyl'aáa'kány Község-i Önkm'mányzat
Képvis—*:lötestülete nevében

Boiyós Gáborné
pülgármester

üúmbwári Edina
pülgármester

Karancsalja Rö'xség Önkm'mányzatának
Iíépvíseíőtestüiete nevében

Nagykeresztúr Község Önkormányzatának
Képviselötestülete nevébran

Sulyok Oszkár Jánúsné
pelgármestcr

Géczi Antai
polgármester

Km'ancsbax'ény Önknrmányz—atának Község;
Képviseíötestülete nevében

Rákóczíbánya Község Önkün'nányxatánalfc
Képviselötcstülem nevében

Csabaíné Freistág Erzsébet,

Jakab Gábor

palgármester

púlgármastef

Karmwsksszí ÖnkünháügütáMk KöESág
Képviselőtestüiete nevében

Ságújíálu Község Önkmmányzatának

Kíráíyhegyí Gyula
pülgármester

Síü'nms Attila
pulgármester

Kax'ancsiapujtö Község Önkgrmányzatémk
Képviseíötestülétis nevében

Képvisciötestüíetc ria—Wham

Bal—isa Sándnr
pülgármcstcr

Bajnükné Képes Gyöngyi
pülgál'mester

Karancsgág Község Önkürmányzatának
Képviselőtesmicte művében

Smungköújíhiu Község Önimrmányzatának
Képviselőtesm lete nevében

Tóth Tilmmár Sándor
polgárnwster

dr. Tóih Lásxló

Kápvigelőtestülüe nevében

Sámsnnháza Község Önkmmányzatának

polgár-m (csim-

Kazár Község Önkúrmányzatának
Képviselötcstülete nevében

Sósharwán Község Önkürmányzatának

Gecse Ákús
1391 gármester

Tóth Gabriella Julianna

Kísbát'kány Község Önkürmánymtámik

Sxíimpúgúny Község Önkörmányzatának

Képvis-előtcstükcm nevében

Képviaelötestületg nevében

Edőcs László

Bódi Józsefné
polgármester

poigármestar

Kíshartyán Község Önkül'mányzatának

Képvísclötestülets nevében

pülgávmester

Képviselömstületa nevéüen

Vizslág Község Önkm'mányzatának
Képviselőmgtülma nevében

Sándor Attiia
polgármester

Angya] Jenö
PDIg—ármester

Kabar Kösség Önkúrmányzmának
Képvísaaíötcsmlem nevében

Ferencz Nándúr Lajüs
pülgármesm

1, melléklet

3100 Salgálarjám§ Múzaum tér 1 .

ga

A Társulás tagjai
l, Salgótalján Megyei legű Várna; Önknnnányantn
Képviseli: Hnsxár Máté alpalgánnegter

3125 Báma Patöfi út 23.

Bárna Község Önkmmányzntn

Kénviseli: ürawaz Rnlnnd pnlgánmstcr
? Seven Küzlaég Önknrmányzam
Kénvisalí: Dániel László polgármester
4. Egyházasgarge Község Önlinn'nányzzna
Kénvlselí: Révay Endre pnlgármcsta—r

3123 Camel, lökni 133,

3185 Egyházasgnrge, Fő út 30.

§. Éles íülaség Önkormánymm

3 l 36 Etss, Rékc'zcxi 13194.

Képviselí: Lénárt Dezső púlgárnmstm'
6. lpülytnrnóc Küxség Önlmnnányzata

353 lpnlymrnöc. Határ út 5.

Képvlsclí: Bnlyós Gáborné yanlgánnegmr

? l—iamncsalja Község Önknrmányaala

EMS] Karancsalja, Rákáczí út 17—i

Képvísclí; Sulyalá Oszkár .lánúsné pnlgárnwmer

8. Karancsnerény Község Önknn'nányzam

3 IS? Karannsbm'ény, Petöfi út G?

Képviseli: Csabalné Freiszág Erzsébet pnlgánnrzsler

? Karancsl—ieszí Község, Önnel—mányzata

3183 liarancskeszi, % út 49,

Képvisnlí: Kírályhegyi Gyula ;mlgámnzgler
IO. Kararmslaplútö Község Önkormányzata
liépvisclí: Baksa Sándür pnlgármester

31317, lán—ralwálapujtö, Rákóczi út Éli

l l; liarancsság Közgág Önkm'mányzatn
Képvisclí: Tóth Tihamér Éándnz' pnlgánnüstw

3l63 Kwancsság. Knssnlh út 5-4.

l.?" Kazár Község Önl—gm'mát'tyxata

3 l 27 Kazár, Tanáss úl! .

Képviselii Cleese Akas pnlgármcglnr

13, Kísbárk'ány Köxség Önkormányzata

3373 Kisbárliány, %élsze út 31.

Képvlsslí: Edőcs László polgármnster

M. lííshartyán Község Önknrmányxata

316] lííshaftyám Rákóczi út 706

Képviselí: Sándnr Attila pnlgáz'lnastcr'

15— Lllke Község Önlmnnányzala

3186 Mike, Kossuth út 31 ,

Képvisali: Vámns Zaltán pnlgánmster
lő,- Lucfalva Küxgég Önkormányzata

312? anl'E—llva, Rákóczi út 38.

Képvisell: Galina Gyula pnlgárnmsmr

li Márknáxa Köxség Önknrmányxnm

33—375 Máx'lszháxn. Rákóczi út 23.

li SDVlS-Úllí lpnlyl lános Laja—s pnlgárnwstm'

lá, Mátraszelü Község Önkm-mányxntn

3 § 42 Mátraszele, $zabadság út 135,

liélövisEli: Vlnnxá László p*ülgármcster
li), Mínálygez'ge Közgég Önlmnnányznla
liépvíscll: Salnnráné Sebestyén Katalin pnlgánnester

3 ? 84 Míhálygerge, Rákéczí Én 40.

Zil. Nagybárla'ány lán—asági Önk—nnnányzm

3075 :Nngybárkányá Knssuth út 2.

Képviselí: Dembnváfí Edina pnlgármester

El _ Nagykenzsztúr Köaség Önknmányzam

313?) Nagylieresztúr. Salgótarjáni úl ill

Kénvlgell: Géczi Antal pülgármcsler
22. Rálcóczlbánya Község Önknrmánymm
KÉPVÉSÉH: Jakab Gáhm' pnlgánnester

315; Rákúczíhánya. Fő tér 3,

33. Ságnjlhlu Község Önkmmányzala

3 l 62 Ságúj'falu, Dózsa Gy. LLlS.

Képviscli: Szentes Attila polgármester

24. Sánwonháza Község. ÖnI—im'm—ányzafa
Képvisell: Bajnokné Kapás Gyöngyi polgán'nestm'
25, Snnwsköűj Falu Község Önknrmányznln
Képvísnlli dr, Télll László pülgámlüslar
25, Snshnnyán Köxség Önknnnányznta

3074 Sámsnnháza, Rákóczi út 47.
ÉlZl Somnsköújfalu, Énmngi (11322.
313l Sóshanyám Dózsa in. 1,

Kápvísclii Tóth Gabriella Julianna pnlgármcslm27; Szilaspognny Község Önknrmányznla
Képvlsnlí: Bódi Jóxsefná pnlugármcslm-

3135 Sxílaspügúny. Rákóczi út 45.

És. Víxslás Köz-zség Önlmrmánymtn

3 Hill lesláa Kassnth út 69.

Krénvlsclí; Angyal Jnnő pnlgámmstm

29. Éabar Község Önlíürmányz'zma
Képvisclí: Ferencz Nándnr Lajns nnlgánnesmr

3 § 2514 Zalai", Felül? út Éli

9
2. melléklet

A Társulás tagjainak lakmságszánm és szavazatsmima

Lakasságsxám
'I elapüles

241)! 7_ január L

Szavaxaíszam

Báma

1068

17

Cat-ed
Egyházasggíge
Éltes

1080
723
1409

17
12
22

Tpüívtamóc

453

?

Karancmüa
Karamsberény
Karancskeszí

1519
843
í834

Karancslapuitü

3620 _ _

4!

Karancsság

128?

EG

Kaxár _ _

ISÚÖ

28

Hiaba—hám

; 69

3

Kiálmnyán

575

9

Lítke
Lucfalva
Márkháza

862
5315
264

14
K)
4

Mátragzele
Miháiygcrgú

925
543

15
?)

Nagybárkány
Nagykaresmúr

694
3264

!!
__ _4

6393

10

Rákócxibánya
Ságáúíiíaíu
Salgömríán
Sámsünháza

1034
36453
236

Sümúsköúj Faku

Sóghat'wán
_
Számspagony '
Vizslás
Kabar

ÖSSZÉSÉÚ

2344

_

943 __
332
3350

_24
13 A, _
39

16
575
5 ,

36

15
5
21

4?4

8

633693

1000

SALGÓMRJÁN És TÉRSÉGE ÖNKÚRMÁNYZATAINAK TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPDDÁSA
—

módosításukkal egység—zs szar,-kezemen —

Salgótarján Megye—l Júgú Vál-ús és a térségéban allmlyezlmdő telfcpülési önkm—mányzatúk a
Magyarország helyi önliürmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján annak
érdekében, hogy önkül'mányzalí lhladatkörüket lxatékgnyabban lássák el. egy;—35
közsxülgálmtásalliat biztosítsák és Failesszék, lársulást húznak létre, melynek működésére
vunatküzó sgabályülia't az alábbiakban haiámxzák meg:

I,
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ha.)

; A, Társulás alapításáról renáell—zeífcő lmtáz'gzal: l/Büüé, (VE, 29.)T'Fh.

ha

l. A Társulás neve: Salgúíalján és Téríságe Önkmmányxatainak Társulása. A Társulás
rövidített neve: STÚT.

! A, Társulás alapításkúrl neve: Salgólaúání Kístérség Többcélú Társulása

4. A Társuláf—í sxél—illelye: 3100 Salgótalgián, Múzeum tér 1.
5. A Társulás működési területe: A Társuláshüz tariazö tagönkürmányzamk közigazgatási
területe,

6. A Társulág lmtámzatían ldől'üjül'l létra.
? A Társulás Magyarország helyi önkmmányzatalról szóló 201 l, évi CLXXXIXE törvény
alapján jagi személy,
8. A Társulás kÉleSÉlűíéí a Társulás alnölm almdályüz'tatása esatén a kijelölt alelnök látja el;

9, A Társlulás bélyeggője: Salgótaxján és 'T'érségc Önkm—mányzataíuala: Társulása flelirai'ml
ellámn körbélyegző, középen Magyarul-ság cínwrével.

10. A "llársulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselűjét a Társulási Megállapüdás L
melléklete, a Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát valamint a
tagönkm'mányzamkat megillető szavazatszámokat a Társulási Megállapadás 2. melléklete
tartalmazza.
áll A Távsulás müködfááénck rásxlctcs sxabályait a Szervegeti és Működési Szabályzat
tartalmazza,

2
n.
A, *"FÁRSULÁS FELADATA. HATÁSKÖRE

ix)

], A Társulás a tagönkermányzamk részére a Salgótalján és, Térsége: Egégagégügyí-Szocíálís
Köxpontja (a tmábbíakban: ESZK) és telephelyei $zülgáltatói nyilvántartásba bújegyzett
adatai Szerint allátja a szaalálís lgaxgalásröl és szgxciálls ellátásokra sxúló 1993. évi lll.
törvénybmn a gyermekek Védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló l997l évi XXXI,
Löwénybem valamint az egésziiégügyl alapellátásról sxólö Eülí évi CXXIII. törvényben
meghatárúmtt egészségügyi alapellátági? szaciálls és gyermekjóléti feladatüliau

A Társulás az l, pontban meghatározmt Feladamkat az általa alapítani és fefmlarmü
költségvetési szerv! az ESZK sxervezetí keretei között látja el, A tagönkgrmányzamk

Lu

számára elláttam feladatokag illetve az ellátmt feladatuk ellátási területét az ESZE alapító
Úlíll'ata lartalmazza.

. A Társulás által ellátott fbladamk államháztartási szakágazat smrintí besül'glását, valamint
Siakmai alaptwékenységének kmmányzatí funkció szerinti megjelölését a 3. melléklel
tartalmazza.

il, A Társulás munkaszewezetí feladatait az alábbi lcöltségveiési SÉBWÉR látják Éli
,

Az általános muakaszewezetí Feladatülzat (Társulási Tanács üléseinek előkészítés;

lebúnyolítága, a Társulágl Tanács lilágeí jegyzől'x'öllyvelnek és lmtámzatainak elkészítésm
nisa'ilvánmrtása? a pályámmk ülökészítésm végl-chajlászfl és utánkövetésa a 'la-sulási
Tanács és az elnök imádat—ainak ellátássellmx szükséges dükumeznmmük elliészítááe) clláíö
aim-vezet nem és címe:: Salgóia'uján Megyei Jügú Város Púlgármestm'í Hivatala; 3100

Salgótarján. lvlúzaum Hír l.
A Társulás és a Pülgármesterí Hivatal közötti megállapmdást a? l_ mggelélí mrtalnmgza.
— Az államházlartásrál sztélé ?.le ll évi CXCVÖ törvény ('S/C. § (2) hükczdéséncl—t c)
püntjában feglalmk szerinti! a Társulás bevételeivel és kiadásaival lcapcsmlates tervezési,
gazdállmdási, ellenöméslő l'manszímxásL adatszalgáltalásí és beszámülásl fhladatakat a
Salgótarján Megyeí ,lcgú Város Önkormányzaía által alapított Salgótaíjáni Költségvmágl
lntézmények Gazdasági Szolgálata - a túvábbíakban: lilGSÉi —(_131()Ö Salgötmján! Kassai
Súr P.,) látja el.
A Társulás és a KIGSZ közötti nmgblzásí szerződégt a 2, függelék tartalmazza.

5. A Társulási "Tanács Salgútm'ján Megyei Jogú Váms Önl—zmmányzatál jelöli ki a nyújtütt
ellátásukról. azzal: igénybevételű-öl. valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet
megallmlágára.

6 A "Társulási Tanács minden év február 33451 hatámzamt hoz az intézmény által nyújmtt
ellátásnlwöh azek: ígényhevémlárőlg valamint a fizetendő térítési díjakról, mely magia—in
Salgótarján Megyei Jogú Váms Önlmrmányxma minden év április l-íg rendült—ami alkal a

Tárwlás ellátási cwtlletéw: vanmlmzúan.

HL
A TÁRSULÁS TAGSÁG] VISZONYAE ÉS, SZÉRVEZÉTÉ
[. A "I'ársulás tagsági vísmnyai
!. A Társulást a helyi önkormányzatok iáépVíSét—íÖ-mstülamí írásbeli magáiíapcdágsal húzzák.
létre.. A nwgáflapúdást a társult önkürmányxamk peígármegtereí írják ááá;

2. A Társulásban résxt vevő képvisalőnmsmlemk mindegyikének minögített többséggel Emma
döntéf'srá sxükséges a Társulási Megáltapodás _íóváhagyágához, módasításálmzs vagy ,a
Társulás megszüntetéséhez.
3. A Táfguláshúz csatlakoxni bármílim; abból kiválni a, naptári év umlsó napjával lehet.
4! A Társuiáshoz vaió csatlaküxásróí és a kiváiásról legalább hat hónappal km'ábban,
minösímtt többséggel hazait határmaüai kell dönteni ég err'f! a TársuÉásí Tanácsat érte:;ítení
kell.
5. A csatiakúzást kimündö lwatámxatban:
— meg kel! jeiölni, hagy a csatlakmxás 311313; *fiaíadatlíör ellátágára vanatlmzik;
— ki ken mündanh hagy a Csatíaknxní kívánó földim—mányzat; magára nézve lczöteiezönek
fogadja el jelen megáliapodásban íbglaétakan mvábbá, hegy a Társutás működésével és a

iélad—atellátássaí knpcseiatos költségeket, pénzügyi _lmzxájámlás tetjesítését válalíja.
6. A Társulási Tanács minösítetí Löbbséggel [mami határozatával! a, naptári év L'xmlsó napjávai a

Társuíásból kizárhatja a Társuiás mim tagját, ameíy a mügáílapüdáában müghaíármmu
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem teas-z eleget.
7; A Társulás meggzürúk;
a ha a Társulás tagjai minősített többséggel lmmtt dönté—SEBE elhatármczák _a Társulás
megsaünését:
_ a Löwény erejénél fmgva;
— a bíröságjogerös döntése Napján,
8. Nem gzüntethetö meg, a tagság mináaddía
amíg, az a tag., amely vágszmérímndő
_
Lámügatásban résxcsült. % vis-sm üzeLési liömiezettségánfak 118111 tett eleget,
EL A Társulás megsxűnése, _a Társuiásbál történö kiválás, kizárás ESETÉN a Társulás vagyúnával

kapcsülams randelkezésekei ?; jslen társulási megállagmdás V. fajtat 56361 pontjai
tartal m aus—ák;
2. A Társulás szarvezete

l . A Társulás sxerveí
LI . A Ú'Fárr—iulásí Tanács.

LE. A "Társulási Tanáss szarvai:
a mi einöig

—
_
-

az alelnökök,
ax :?lnölcsé-gg
a Társulási Tanágs bizaltságail

2. A Társulási Tanács
11. A Társulás döntéslmzú szerve a Társulási 'l'anáüa

2.2. A Társulási Tanáca gyakomlja a Társulási Mcgállapaáásban meghatámmtt fBlEClI—Cli— és
lmiáegliöröket,

Lm

I'm"U)

lú

2.3 A Társulási Tanúm; hatágköl'eit —- a Szex-velem és Működési Szabályzatban meghatámmtt
kivételekkel — átruházhatja;
'
—

ax elnökre,
az alelnököl—zm,

,,

;; bizactságmkra.

. A Társulási Tanács költségvetéá szerv alapítása, fenntartása esetén gyámi—alja az
alapítói. valamint lénnmrtöíjczgmlcat.
A Társulási Tanács tagjai a társult önt—zúrmányzatnlc pelgármesmreí. A társult:
önkürmányxamlí képvlsalöntüstületel a Társulási Tanácsba a pmlgármesmr helyett a

képviselő—malma más lagját ís dálegáll'mgák, A Társulási Tanácsban való halyettagftég
rencliáröl az érintett önkormányzat képviseelöm'testülcte dönt. A képviseleti jüggal,
helyettzsltüsel Felhatalmamtl l—zépvlsdö a felhatalmazó irat (szabályzat, határtalan

ld

a

meghatalmazás] bemutatágát követően járhat al.
. A Társulási Tanács hatás—körébe lilFtüZÖ Feladamkal a Társulás Szex-Vízmű és Működési
ngabályzata tartalmazna,

2.1 . A Társulz'sí Tanács működése
2. l .l, A Társulási Tanács alakuló? raadas és rendkívüli űlésl tart.

2.1.2. A Társulási Tanács ülése-lnek ö—ssxehlvásl rendjét a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza—1.
12.13. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:

a)

sxüliség, Szerint, de éventa legalább négy alkalümx'nal:

b)

a Tanács: által nmglxstámzvtl esetekben;

a)

a Társulás tagjal egynsgyecléneli — napirendet tartalmazó — indítványára annak
lcéxllexvételétöl szán—ütött tizenöt napczsn belül;
a helyi önkarmányzatúk törvényességi lklllgycletéért felelős szerv kezdeményezésére.
annak kézhezvételétől számítmt tizenö—a napon bülül.

cl)
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?;tlxl, A Társulási Tanács ntiilíödüég llléaeinelt i—zzli')i—zéSttittiáse't§ az előterjesztések tartalmi és
ibrmai elvárásainak i'ueghatámzás—át a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
2.1.5. A Tál'S'LilÉtI—lí Tanács tiltása —— a zárt ülÉS kivételével — nyilvánult. A zárt üléa
elmitdclésének ráülctcs szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Émbályxata
tartalmazza.

2.1.6' A Társullás—i Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül Ajegyxőltönyvm VOHHIkÚZÓ részletes
szabályait—at a láisulás Sxel'vezelies Működési Szabályzata tartalmazza
117. A Társulási Tanács ülÉElEin a ifiüünlünuünxütukJegyzői tanácslmxási jeggal ré52t
vehetnek,

22. A Társulási Tanács döntéshüzatala, a minősített döntéshuzatal esetei
3'.2. !. A Társulási Tanács döntését ülésén halalt-azaltal hozza

A határozat nmuiclöölése: A...!tanácgül és dátuma év (hó/nap) T'lh 32 hatalmam
12.212. A Tanács akkor határumtképes. ha legalább iii település m mely meghaladja a

J

KJ

saavazatnl: Felét Jelen, van.
(2.3. Hatámzatképtelenség esetén az elnök 8 nalam bslül új ülést hív össze.

334

A javaslat ellbgaclásáltuz legalább annyi tag — legalább 9 település — igen szavazata
szükséges. amely meghaladja a jelen lévő tagul; szavazatainak a felét és az általuk
képviselttelepülésakiittmsgtgsrimdnalx egyhaimatiál.

2.2.5

Minősített többséggeil aza? lemgalábl'i 9 tag igen smvazatcwal — amely eléri a lligúlx'
sziavaztatánalt tabla mint ihlét és ti?: általuk képviselt tuleptlllt'tsalt laküamnszamdn'xk a
felét wfügadlialólt el az a lábbi cliintéSBl"

a)
h)
a)
d)
e)

pénzügyi hozzájáiulást igénylő palye'xatbenyújtás—a, az ahhuz szüksége:; települési
liuzzájárulás niegliatámzáaa;
költségvetés ellbgadása és niúdcgitása;
költségvetési bESZámOlÓ elFugadása;
a társulási megállapndáS módgsítása;
a Tanám elnökének és az alalnölaöknelt a megválaaxtása.
3, Az elnök

Ell A Tanács 32 alakuló ülésen taglal gumiból elnököt válaszai az ifmkümtány'zati választási
ciklus idejére. Az; elnök sxeiiiélyéfe a Tanács bármely taglal javaslatot lehet A Tanács
u ;
elnökének nmgváiasztásához a Társulási Tanács minasxtatt többségű döntést": szükséges.
32, A Tanáízs ülnöke képvisali a Társulást. Talvullétm vagy akadályoztatása amiért a Társulás

Lu
LJJ'

képvimlctét külön nmghatalmaxág nélkül a Társulás alelnökeinek egyike— látja el.
, Az elnök résxletes lialtitlatát ér.; hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabálymta
tartalmazta.
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4. Az alelnökök
4.1. A Tanács az önkcrmányzamk válasz.;ági ciklusának idejére a saját tagjai snrából két
alelnököt választ. A:; alnlnűköli személyére az elnök tesz javaslatat. A Társulás
alelnökeinek l'nagválasz'tásáhnz a Társulási Tanács minősített többségű döntése
szükségea. Az alelnökök lleladamir és rá?: elnök helyettesítési rendjét a Társulás Szerveietí
és Működési Szabályzata hatalmazza meg
5. Az nlnökség
E.Ir A Társulási Tanács ülésalneli előkészítésm döntéseinnk eredn'rényes végrclmjtáw

érdekébnn elnökséget l'lüíi létre;

ur
ip

5.2. A? elnökség az ülnökből és az alclnökökből áll.
. Az elnökségi ülésen meghívottként tanácslmxásl joggal részt vehetnek az ESZE vezetők

a lílGSZ vezetőjn és a Polgár-megriad Hivatal illetékes szakemberei.

6. A blzcltságük
(il, A Társulási Tanács—; bixntlf'ságai ülűkészílö, válalrlényüzö, javaslattevő, ellenőrzési

feladatokat ellátó — a Társulási Tanács által döntési jogkörrel is l'hlruháxható —._ egymással
mellérendellségi vlsxnnyban álla a Tál'SUláSl 'l'anácg által Választnn íestületí szervek,
6.2! A Társulási Tanács állandó bízüttságúlwt, vagy eseti munkabízcttságnkat választhat.
6.3, A Társulási Tanács állandó bízóltságai :
* Pénzügyi Bíxnnság;

* Smeíális Éízettság.
6.4. A bizottsága 5 tagból állnak. A bíxnlilság elnökét és lagjainalc több, mint a felét a
Tárgulásí Tanács tagjai közül kell választani
6.5; A bízattságük tagjai megválasztásának rendjén valamint a blmttságoli feladat— és
hatáskörét; a Társulás Sznrvezetl és Müködági Szabály'iara tarlnln'razza.

(mi A Társulási Tanáüs eseli lmmliabim'tlságüt külön lmtámzatínl:
— meghalámxmt időre vagy
— nmghmámzmt feladat elvégzégérc húzhat létra
6.7. Az eseti nmnkabízortgágokm az állandó bizottságnál—ira vanarknzó sxabályükat kell
alkalmazni.
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IV.
A TÁRSULÁS 'TAGJÁNAK JOGAI És KÖTELESSÉGE!

l. A Támadás tagjánakjogai
LL A TárSulás tagja képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében,
rendezvényein, céljainak, feladatainak meghalárüzásábam a Társulás szervezetének
kialakítágában.

LlA Társulás tagjának l—iépvisalője ;; Társulás Szavaim, tlsztgégeíbe választhat és
válaszíhmó.
13. A TársuláS tagja képviselője útján a Társulási Tanács ülésein teljes jcagkörrel képviseli a
saját önkormány—zata érdekeit-

(Ji

Ui. A Társulás iagía igényellmlí a Társulás azon szalgáltatásait, amely szalgáltatásak ellátási
területe liítmjecl a tagönkümányzm mrlllelére.

l_ *A Társulás taglal Igénybe veheti a Tárgulás és a aggok által megállapítatt és bízlnsítútt
kedwzménvakm.

1.638 tag kérdéseket, javaslattal—zat, indítványaim tehet a. Táraulás tlsztságvlselőllm és;
SÉEWÉÉHÉZ, lÉlvílágasltásl kérhet tölük ;— Társulás bármely levékenygágárőh amelyra a
cím-mmal; SC? napen bülül kötelesek vallasa adni, valamint betalámhet a Társulás irataiba.

1.7. A tagnak juga—1 van kísabbségi véleményének rögzítésére és képvlsaletére.

id
N

g—J

2. A "Társulás tagjának kötelességei
,A Társulás tagja liÖtÉlBS a Társulási Megállapadásban és % Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzatában fbglalmli bmw—tására.
.A Társulás tagja köteles rendszm'cSen részt venni a Társulás sxeweínek munkájában;
elősegítve a társulc' sí náluk és feladamk közüs megvalósulását.

2.2; A Társulás tagja köteles ;; Tál'SUláS l—áatámzmaínak vágrehaitására.
2.4. A Társulás tagía köteles befizetési kötülezm'tsúgük terljüsíiésérü.
2.5. A Táráulás tagja köteles %) Társulág faladmkörábe tartozó és a mlepüléssen keletkező
ügyekhez ;; szükséges adalek ég ínlbrmációlez megadására.,

36. A Társulás működéséről a tag köteles évente beszámolni a k*ápvlmlöalesll'iletnek
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2.1 A l'l'áál'sulás tagja a nyüjmtl ellátásairól? azek igénybe vételéről? valamint a üzenendt'fi
térítégí üíjalírúl szóló remelelet rmgallmtásálwz sxükséges lmzzájárulásrül köteles; a
Társulási Tanács által meghaltál-azert határidőn belül dönteni,

V;
A TÁRSULÁS PÉNZÚGYI FORRÁSA. KÖLTSÉGVETÉSE! VAGYÚNA
]; A Társulás pénzügyi lbrrása
l,l .

A Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét:
- a Társulás saját bevétele (a tag pénzügyi lmzzaíiárulása)
_ liözpüntl költségvegési pénmszlfüzök
, egyéb bavémlel—a
bíztüsítják.

LE, A tag a Táraulás pályázaíánal—z llrmnszímzász-illmx az általa bli'ml—tolt szavazatok,
arányában járul hajam,
LE. A Társulás. által ella—ített szociális ég gyermekjóléti feladatok működési költségeihez a
sznlgáliatásokaí igénybe vevö mgönkmrnwányzmok alázattal—; arányában járulnak húzzál,
líWÉVC a gyermekek védelméről ág a gyámügyi igazgatásrál szóló 1997. évi XXXI.
törvény 4OXA, § (2) bc—zliezdéséban nmghaiámzatt fúladatúkat, a bölcsöcie. a hajléktalan
személyek átmeneti és nappali ellálásaü a Fogyatékos smmélyek nappali ellátása és ápúló—
gandúxö úélú lakóütthoní ellátása, valamint a Salgótmján Megyei .lűgú Város
Önkm'mányzata részére. nyújtott llázím'vasi és házi gyennelmrvosl ellátás! fogarmsí
alapellátás. Védönöl ellátág, valamim lskola—egészgégügyi ellátás.
Lil. A gyermekek védelméről és a, gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXl. törvény
élö/A. § (2) bekezdésében meglmtáromlt Faladamk működési költségeit, mváhbá a

bölcsőde, ;; hajléktalan személyek átmeneti És nappali ellátása, a fagyatékos személyek
nappali ellátága és árpúlú—gondmxó célú lakímulmnl ellátása, valamint a Salgótalgíán
Magya-l Jügú Váms Önlszürmállyxam részén: nyújtom házlm—msi és l'láíil gyemwímrmsl
ellátás. lbgm'vusi alapellátás; védőnői ellátás! valamint Esl—zolafegészségügyl Éllátás

működési költségeit kizárólag Salgótaxjáu Megyei Júgú Vál-ús Önlmrmányxata 'llzetí

h.
L)?

meg.

——

w

A tag által fizetendő pénxügyl l'mxzálárulás fül-mál és a befizetés módja:
a tagdíj a Társulási Tanács által %% Tárgulás tárgyévi költségvetésének ellbgadásával
egyidejüleg meglmtámmlc mértékben., a tagdü megállapítágát lcövetijen a KlCESK által
kiállított Ezámla sllenéhem
a lblaclaicllátáza költségeit a költségvetés elfúgadását követően megkötött egyedi
mcgállapúdámlc alapján, átadott pénzeszközként a, Tanács által meghatár—amít
részlete—kben átutalással a Társulás OTP Bank Zrt.-nél vezetett ll7á1000w15454120—
OOOÚOÚOÚ SZ balnkgzámiájára történö álnlalással.
Amennyiben ;; Fenti hatát'ldöíg nem történik meg a befizetés, a tag nem gyalmmlhaga
tagáágljogait,

9
LG. A Társulás a tag által vállalt pénzügyi lmzzáíámlás mm teljesítése esetén beszedési
nmgbí'zást nyújt lar: a tag pénzfmrgalmi szclgáltatójáhüz a tag részéről a pénzforgalmi
szslgállatájánali adüll Felhatalmazó nyílatkezm alapján
Az LS. pont szerinti magállapndágak és a Felhamlmaaó levél mintáját a 38 függelék
tartalmazza.

. Azon taggal szemben, amály a Társulási Megállapgdás WLő. pemjáb—an foglalt? a
pénzforgalmi smlgáltatónál nyilvántartásba vett felhatalmazó nyílatkazat Társulás
részére történő benyújtására vmmtlmzó kötelezettségének a külön megállapüdásban

megllaiámzatt határidőre nem tes—32 Élégü, a Társulás. a felhatalmazó nyílalküzat
benyújtásának bírósági űlűí'l történő l—zikényszeríiése érdekében a szükséges elíárásmk
lelblytalásáról gondüslmclík.
. Amn taggal szembe—m amaly a kevesebb? mint 1 millió fbrlnt össxegü tartozását a
Társulás l'elé nem mell mag, a Társulás a íarlúzás lejártát, követően límtésí meghagyásgs
eljárágt liesómnényex, melyre jogi liépvlsclöt hatalmamat meg
. Amer'myíben az. ! millió ferinmt meghaladó lill'líűZáSEáll bíró tag a Társulás felé fennálló
tatmzását nem flzatl meg maradélilalarml, a Társulás a tartozás lejár—iát kövrslörzn
adósságrendezési eljárás megindítását kEZÖEmÉnyÉZl a Balassagyarmati **laörvénysxeélmél,
2. A Társulág költségvetésa és gaidállmdásának ellenőrzése

A A Tanács a KRESZ útján gondúslmcílli a **Fársulás költségvetésének végrehajtásáról.
W

id

lú

2.1. A Tanács a lcöltgégvetését, Valamím a féléves és; éveg gazdállmdásáról saóló beszámülót
köllgégvmésí halámzatban állapílja meg

,A Társulás költségvetése magában lhglalja a Társulás által lélrelmzatt és fenntarmu
költségvetési szerv liöltségvcléaét is;
,A Társulás; költségvetési határozatának Elől—íÉSZílÉSÉYÚ, a költségvetés Sim—kezemre és
annak ellbgadására a helyi önkürmányxatükra vanatkmzú szabálya—ml kell alkalmazni A
Társulás költgégvetésánek összeállítására és költségvetési haiámzatának nmgalkmásárag
az. erről történő elkülönült ínFül-maleiósznlgállatásra. 13: elöl "ányzat—gazdákadásra az
évközi és év végi beszámúlásrag valamint az évközi pénzforgalmi jelentés kéazltésém az.
államháxtartásról szólal 201 1. évi (ZZ-(CV . törvény ranácll—cczéseit kell alkalmazni,
A lag önkormányzat képviselöamüllam a "Társulás köliségvetésére Vönatkozóau nem
rendelleiefzík döntési jagasultsággal.

. . A gazzdállmdás bíztunságáérn szabályszerllségáérl a Társulási flwanám Felelős.
,A 'l'árgulás galxdállmclásámlk jmgsmrüségét a Pénzügyi Bixmrság cllrnörzi. amely:-öl
évenmjelemést készít a Társulágl Tanács axámára.

_ Ellenőrzési jügliörében a Pénzügyi Blzraltság feladata:
a Társulás pén-zenés vagyanlmmléséneh közbeszeméseinek vilag-álma,

ll)
a költségvetési szervezetek gszdállwdására müx-natkozó jügszabályük és egyéb kötelssö
elölrásck betartásának sllenőrxésa
a társult önlco'rmányzatúli kötelezö hallgatás—ének ellenőrzése,

a gazdálkodás szabályszerűségének, az: előirányzati be—Vétslsk és kiadásek tsljesltésének
vissgálata,

a bizanylatl fegyelam betartásának ellenőrzése.

[lú

.9. A Pénzügyi Bízmtság tagjai feladataik all-átása ser-án jügüsultsli a Társulás és szavainak
il'atsiba belekintenl, a Tanács elHÖkÉlöl táiélmzmlást kérni.

la.)

a Társulás xa'agyanánali nmgúvása árdfzkábsn a teendő lmézkedések kezdeményezésm
s Társulás és a költségvetési szerve belsö ellenőrzési rendszerének felügyelete,

30. A Pénzügyi Blzmtság elnöke az sllenürzés megkezdéséről tájéküztami küleles a
Társulásl Tanács elnökét

Ed

"

IM

a

.l l. Az ellenőrzés smán s Blzmtság s vanatkozó pénzügyi—gazdasági. illetőleg a belse—
ellenőrzésre small-zöm szabályok szerintjár el,
,12, A Bizottság elnöke — a vizsgálat befejezését követő 15 napcn belül —— annak
eredményéről tájékoztatja a Társulási Tanács elnökét. Amennyiben a Vingála—fxt
szabálytalanságúc állapít meg. úgy a Társulási Tanács elnöke annak megszüntetése

érdekében a szükséges intézkedések nmglétsle iránt haladéktalanul intézkedik, illetve
kezdeményezi a szükséges intézkedések meglételéL

MJ

3. Klsdmányezás

. A Társulási Tanács feladat—- és l'íatásláörébsn láeletl—zesett irattal—zat az elnök írja alá. Az
lrmukat az elnök slmclályüztstáss eseién — s Ssewesetí és Müköáésí Sxabályzmbsn
meghatáromnak szerint — a tárgyban helymtesítésrejügüsult alelnök írja alá.

4, Pénzügyi gazdálkodás rendje
A Társulás liöltségvstésábün smreplö slöíráuyzat terhére az elnök, vagy az, általa
nmgbííott alelnök; vállalhat kömlwetiségen illetve jugosult utalványozásra.
5, A társulás által fennmrmtt inté—zmény fenntartása., fínanssímxása
A társulás által fennta-mu: lmézmény fenntartása és 'llnans—zímzáss! lbrrásaí s valasz!—20353

állami lámügatásból törléníli. A támogatás igénylése és llzllftasználása a vonatkozó
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jügszabályí előírások szerint történik. Az". alapítói jogukról való rendelkazésekel az
intézmény alapító okirata tartalmasz (4, lllggelék)
,A Lánwgatás által nem Feclezcztl költségeket a Társulás az évas költségvetésének
összeállítása sua-án halárusss mesg. A működési költségekhez történö tagi hazsáíámlást s
mgab; 12 egyenlő részletben úgy üssük meg, hagy lübruár-navsmbsr l'lönapokban lnl
réssletet, dücemher hónapban 23 l'észlatm teljüsfmnezk. Dönthet a Tanács pűtbs'l'ízctásbfzn
ís. A közös—zal fenntartas intézmény Fejlesmásl és Felújítási szükséglatét a Társulás

költségvetésében kell meghatárcszni,

ll
5.3. A fejlesztés és felújítág kérdésében a Tanács—; dönt

6. A Tári'sulás Vagyüna
til. A Társulás saját vagycnnal rendelkezik, malynek kimutatását az éves költségvetésl
ltatárazat tartalmazza. A Társulág vagyünának tésztát kégaezi a Tanács döntésével
megszerzett valamint a Társulás tcvékanysége smán liElÉÉlíCEEK vagyon.

62. A Társulás vagyunának köre:
— a Társulás saját vagyam: 3136 Ete-est Müvclödésí út 2, szám alatti családGl—z átmeneti
mtlwna,
"- a fkladatellátáshüz áta-dütt vagyat a nemzeti vagyünról szóló ZOH. évi CXCVI.
törvény alapján,
— a küzüs beruházása? láílesztéscls: révén létrglövö vagyam maly a Társulás közös
vagynnát képezi.
w pályáxml útcai megszerzett vagyam.
63 A társulási tulajdmmal való rendelkezési jagüt a Tanács gyalmrülja.
(%A. A Támttlás gmtdúslmclili a Társulás Feladatallá'tásl hélyeként szolgáló, de az átadó:
tánlmrmányzat tulajdonában lévő ingatlanok mint vagy-ankggelésbe/használatábá admt
vagytam működtetéséről. Az ingatlanak megnewzését az ESZK Alapító Öklrata
tartalmazza.

53 A Társulás megszűnése esetén a Társulás ltötelazettságelnek kiegyenlítése után
lllügü'lal'tldö vagi—font a tagekzlal—i ;! Társulás Fennállása alatt teljesített ltozxs'sjámlásaí
arányában a végleges tánwgatáaük. juttatásait mányzat; résxénelt betudásával kell
Felosztanl. A vagyam félesztása és. a közös tulajáün megsaümetése nem történhet mlyan
módon, hagy az :; közszalgáltatásmk ellátását veszélyegtesse.
696. A Társulás megállítása a Társulásból történö kiválás, kizárás ÉSÉIÉH a Társulás vagymát
a Társulás amn tagjának kell víssxaadnía amelyik azt a Társulás rendelkszésám
lvücsátolta, Egyebekben %! KÖZÖS tulajdonra vanatlwzó rendellmzésaket leall alltalnmzní.
63], A Társulásból történő lílVáláS Éáútétl a tag résxére a vagytmtárgy kiadását 5 évre el lehet
ltalagztaní, ha amim—; termászmbcn történö kiadása veszélyexteti a társulás ttwábbl
müködését. Ebben az ÉSÉÚ'JÚH a kivált tagot m a társuláss—al kötött szerződés alapíán —

lmsxnálatí cííj illeti meg
6.8_ A tagolt megállapüdnaliü hegy a valamely tag tulajdenában álló ingatlan átalakítása,

bővítése, liürszerüsítése útjám pályázatból megvalósuló vagyonszerasésre az alábbi
ázabályuk irányadók:
a)

A pályázati kamrában megvalósulá hsruházflgüli armlményeként m: érínmtt ingatlanon

közös tulajdml abban az esetben sam keletkezik, ha a: adati: beruházás a Pnlgári
Törvénykönyv alapján ..,. a felek eltérő megfinapodásámlt hiányában __ közös 'tnlajdm'st
keletkezmtnc; az ingatlan a beruházási: lcövetűen is :! tulajdunus tagönkormányzat

[mi

l
l—zíamirólagna tulajdon-át képezi, a iiiizös tulajtiml lieletlieaését ;! mgük kizárják. A beruházás ;;
Társulás részéről íuiajdnnju—gí igényt nem l.:elmluzzgtcl;s és ingatlan—nyilvántartási bejegyzésre
nem jügDSít. Erről az érintett tagönkormányznt és a Társulás a pályázat benyújtágát

megelőzően megállapnűást ír alá! melyben az érintett tagönkarmányzat —— az adati: púiyáxati
kiírásnak megfelelöen n- megteszi HZUI'EHÉ ;! jagnyílatküzatokat is (pályázat megvalós-:ításáhni
történö tulajdumil'el lxmzzájárulás, minta:—tási időszakra vanm—1926, :: Társulás
ingatlanl'lasználmái biztusitő nyilafkü'zat stb.), melyek az mint! pályázat henyújtásáhex
aléngedhetetienül szükségesek.

13) A megvalósult beruházási w ax adult pailyáíat előírásainak megfelelően —— :; Társulás
idegen tulaíűcnnn végiett ber—ulu'm'lském tartja nyilván. a könyveiben. A pályázat
előírásainak megfel-315311 a iulajdmws; iagönkormányzat köteles a fenntartási
idögzak végéig az ingatlan (vagj annak a pályázattal érintett része) használatát
hixiúsiiani a Társulás számára. A, fenntartási időszak alatt ;: müködmtési
költségeket a tagok az adati feladütalláiásm ;! Társulási Megáliapudás alapján
irányadó arányban és Umann hamisítják.
c,) Amennyiben az allati pályázat nmgvalósíiásálwz önerő szükséges, a pályázattal
érintett ingailan tulajdonai; tagönimriminyzata dönthet úgy? hogy az önerőt teljes

egészében maga bixmsítja, erről önkormányzati hatalmam meghnzaiala és a
Társulágsa! való közlése 5zükséges. Ha az ingatla'mtulajdonüs tagönlmnminyzm
lmiárüzatüt hazait az önerő teljes körű biztasításáróh Sült ?! Társulási Tanács köteles

elfngaüni. A döntést hozó tagöukormárxymt köteles a pályázat által megkívánt
időben költségvetési rendeletében biztüsitani a szükséges önerőt, és azt a pályázat
megvalósításába szükséges, Társulási 'i'anáes által meghatározott határidőben a
Társulás azámlájára átutalni. Ebben ili! esetben w a tulajdünos tagönkormánymt
választása szerint — '] fenntartási ídösmk lejártm vagy a Társulás megszűnése esetén
íngyenasen az íngatlaniulajdmms tagiinimrmányzai kizárólagüs tulajdmiába Rail
adni a megvalásimil fajlcsztést, anal kapcsülaiüsan a Társulás és a többi tag
semmiféle igényt nem támaszthat.
Amennyiben az miatt pályázat megvalósításáiwz szükséges öücröt ax érintett
ingatlan tulajdonúg Iagönknrmányzam nem kívánja biztosítani, abban az ascilmn a
taggal; ai mian l'eladaicilátáá tekinlelébcii irányadó müküűési költségek hiztüsíiága
a "ányában kötelesek az: önerű biztúsíizisárm és a Társulás adott ingatlan esetében

umgielcnő vagyona tekintetében ilyen arányban szereznek ,,mögöttesu tulajdúui
hányad-at. A tagönkormányzatük küteieSÉk a pályázat által Illagkíváut időben
költségvetési rendcielükbün hímes-ítani a szükséges önerőt, és mt a pályám
megwiógílásához sziilezség,lcs§ Társulási Tanáüs által meghatámzut't határidőben ;!

Társulás saámlájára átutalni. Ebben az esetben — a luiajdonns tagönkorrminyzat
villagfztása szerint — a fenntartási ídÖSZHIÉ lejárta, vagy a Társulás megszűnése escién
az akkuri könyv szerinti érték alapul vételével és saját részesedése értékének
levmlásával a tulajdonos tagönkm'mányzai a Társulás ingatlannal érintett mgyanát
lIiügVáSál'úlhaljm
a.) Amennyiben HZ adult pályázat nmgvalósításálmz önerő nem szükséges, z-llzlmn az

esetben a tagul; ;; Társulás admit ingmian esetében megjelenő Hagyma tekintetében
az atlanti feladatellátásra irányadó: működési költségek bizmsítása arányában
SZÉPEZHGR ,,mligöiics" iulajdmai luiuyadnt. Ebben aa": esetben a ;; tulajdxmüx

l3
mgönkormánymt választása szerint —- a fenntartási időszak lejárta, vagy a Társulás
megszünége esetén az alilmrí liíinyv sxcrinti érzék alapul vételével és saját
részasedése értékének levmásával a tulajdonns tagünkormáuyxat a Társulás
ingatlannal érintett vagynnát m tag/állhatja
f.) A jelen panthan meghatámzmt ltxlajclnnjügi, használati, elszámulásí, megváltási
kérdéaekrűl ili érintetl tagönkm—mánymt és. ?; Társuláx az a.) pentban maghatámzutt,
pályázat benyújtását megelőxően aláíeamló megállapadáshan részletesen rendel"
hímnek"

w.
Maó RlíNDlÉLKlZEíÉSlT—ZK

Ill, Jelen nmgáHapÚ—dás az LB. pam kivételével ZGl ljúnlus 30, napján lép hatályba.
LE. A Társulás által alapílml liöltségvmési gzel'vm vonallwzó randrslkezésck 2913. július 1.
napján lépnek hatályba
ll3. .lC'SlEl'l megállapúdást a Tanács minősített többséggel hazait döntéssel módasühaüa
1.4. A menállapodás mellékleteit
Lmalléklet: A Társulás tagjai
mellé! let: A Társulás tagiainak lalmsságszáma és szavazatgzáma
2
.mellélf; lesz: A Társulás alaptevékenysége

La. A nmgállapüdás, Riggczlékel:
l,

21 ggclék: A Társulás és Salgótarján Megyei tagú Város Pnlgármesterí Hivatala

ld

közöm lélrcjüll megállapuclás a munlmaguvwm lllililíltüli ellátásáig

a.
4.

függelék: MCUbíxási Szelzödés a Tatsuláds és a KlíxSZ között 21 gólt:
dzl'láilküdásí

feladataik ellátására
lllggelélc: Megállapüdáscak és fbihamlmaxú levél mintája
függelék: A Társulás által állapítana intézmény alapító akiram.

1.6; A tagok költsünösen rögzítik; hagy a jelen megállapúdásból eredő vitás kérdéseket
elsÖdlE'UCSSn lárgyaíágüs ittam egyeztetéssal kívánják rendezni, egyebekben a
St1ngÖlatjáüi Köxígaxgalási és Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki.
l.7, A jelen megállapüdásban nem szabályúmtt kéldésekbcn a vonatküzó gügSz-abályök és a

Társulás Szex—venni és Müködési Szabályzata irányadó,
1.8, Hatályát veszti a Salgótmjáni Klgtérség Többcélú Társulása Bél/ÉDIZÁXBL) TTh, 5.1,
l'lMál'DZEll'Eal ellbgadmt, 2012, október 31-én kelt Társulási Megállapüdáaa.

Salgótmján, 120 l ?, április ......

Zá rad ék

A "Társulási Megállapúdás a ii)/ÉÚIBXIVEÁ) TTh, 32. hatámzatta) jóvá-hagymt ax- SIEÚM.
UI,12.)TTh. SZ. határmaüah a 44/3314. (XI. ki),) T'Fh. határozattá a 45/2014. (XI. lű.) TTh.
52. határúzanai, az [Ta/Eülő. (IV; 27.) T'Th. Számú határüzattah Huni/2017 (W. ) TTh. 52

határcxzattal módcsímtt, egységes szerkezetbe—3 Fúglait szövege:, melyet a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bgiegyzés napjámi kell aÉImímazni.
jelen magáhapadám az aíábbi képviselö—tcstiüemk hagyták jóvá ég fhgadták el előírásait
Önmagukm és tastüíeteikx'e venaikczó kötelezö rendelkeáésként

Saigótmján Magyei Júgú Vál'ÖS Önkürmányzmának
Közgyűlése
Báma Kös'zség Önkm'mányzmánali Fi épvisclÖ—tcstülme

Cím-ed Község, Önlmrmányzatának Iiépviselö—Lesti'llmfa
Egyháxasgerge Közg—ág Önlcúrmányzatának Képvisetö—
[astületc

Etes Közgég Öntwmnányzmámk íáíépvíseíö—testülete
Ipütyiamóc

Község Önkmmányzatár'zak Kémíselö—

[estüime

Kammsalja Község Önkürmányzatának
[eslülütü
Karanüsbei'ány Község Önkormányzatának
testülete
Karancskeszí Közgég Önkcxrmányzatának
testülete
Karancslapujtö Község Önkmmányzatának

Képviselön
Képviselő"
Képvisalöa
Képviselő—

tcsrüicte

Karancsság

Község

Önkmmányzatának

Képviselő-

%estmem

Kazár Község Önkarmányzaíának Képviselő-testülete
Kísbárkány

Község

Önkormányzatának

Képviseiő—

Község

Önlmrmányiatának

Képviselő—

testülete:

Kígl'xartyán
ietstüíam

Litke Közgég Önkürmányzatának I'iépvíseiö—iemmme
Lucfalva Község Önkormánymtának Képviseiö—
testmetü

Márkháza Köxség Önkürmányzatának
testülete
Mátraszeíe Község Önküfmányzatának

Képviselő——
Képviseiő—

texsxülrzta

Pv'iíhálygerge Köxség Önkm'mányzmának Iiépvísélös
msü'slem
Naigyöárkány KÖÉSÉg Önkürmányzatának Képviselő
icsLüleLe
Nagykeregztúr KÖZSég Önkmmányzaiának Képvíáelő-

teglülete
Rákóczíbánya Község Önkermányzatának Ké'pvíseiö—
testülem

Ságúj'fhlu

Község

Önkm'mányxatának

Képviselő—

testülete

Sámsenhám Köaség Önkormányzatának Képviseíö—
tüstülmfe
Smmskőújfalu Község Önkormányzatának Képvísslö—
tastülem

Sósharíyán

Község

Önknrmányzaiának

Képvísmő—

testülete

Szíiaspügüny Község Önkermányzaiának Képviselő—
teaülcta':

Vizslás Község Önkarmán'yzatának íxíépvísciöntástmem
Kabar Köxség Önkurmányzatának Kápvisal—öwtestülűg

A múdasím'tt — egységes $ZBI'RÉZÉÉbÉ fogtak — Társulási Megállapadáat a:; érintett

önkormányzamk döntése alapján a püígármesmreli aiáíiásuI—íkal látják el.
Salgótmján Megyei Jügú Várna
Onlmrmányxatának I(*'zgyűlése nevébm

mike Község Önl—zormányzatá—nak

Fekete Zsolt
pütgártmsícr

Vámüs Zmltán
polgármester

Bá'rna Közgég Önkúrmányzmámk
Képviselötestülete nevében

Képvísclöiestülete RÉVÉÖGÉ

ÖI'HVÉC—Z Rúiand
polgármester

Baims Gyula
palgármegter

CEZ—red íiöfcség Önkürmányzatának
Képviselöteatüiem nevében

Márkhám Község Örümrmányzaiának

Dániel Lásxló
pülgát-nmsier
., _;

Képvisalötüstülete nevében

Lucifaiva Község. Önlmrmányzatának

Képviselömstülem nevében

Ipmlyí Jást Legins
polgársmsmf

Én _vházasgerge Öni—iormányzatának Község

Mátraszale Község Önkürmányzatáxnak

KépvigdöteStüleLe nai/Éhen

Képvisalömstülete nevében

Révay Buda-3
púigálmiester

Vincze Lásxló

;?

Exea Község, Önkmmányzmának
Képviseiötestüieic nevében

püigármesiür
Mihálygerge Község Önkürmányxaiánal—z
Képviselözcsmlete nevében

Lám—irt ÚEZSÖ
palgármcster

Szíkcráné Sebestyén Katalin

Ipüíymmóc Község Önkermányzatánáli
Képvisclömsmlde nevében

Nagybárkány Községi Önkürmányzat

Eotyós Gábm'né
pülgármcgicr

Dúmbmfárí Edina

pm gél-megtet-

Képvíseíötestüieta nevében

pal gáz-111 ester

Karancsalja Község Önkurn'tánysz'mak

Nagykereszmr Község; Önkormányzatának

Képviseíötestüiew nevében

KépviSelőmstülatü művében

Sulyü'k Oszkár Jánüsné
palgármestrzr

Géczi Antal

Karancsbürény Önkm'mányaatánali Kö?ség
Képviselőtesü'slem nevében

Ráköczibánya Község Önkürmányzaíának

Csabaíné Freístág Erzsébet
pülgárx'nester

Jakab Gábor

Iíarancakeszí Önkm'mányzatázmk Község
Képviselötestülete nevében

Sagújfálu Község Önkmrmányzatának
Képviselőmstü lete navében

Királyhegyí Gyula
púlgármester

SZCHÉÉS Attila

Karancsiápujtö Község Önkm'mánymtának

Sámsunháza KÖZSég Önkürmányzatának
Képviseiötestüiete nevében

paígármctstür

Képviselőtesiüteta 'nvgvében

púlgát'mü'stcl'

.a

íiépvígeliiíesiülem ncvébün

Baksa Sándor
poigármester

pülgámmster

Bajnokné Képes Gyöngyi
püigárm ester

Karancgság Község Önkm'mányzatának
Képvíaelötestülete nevében

Somúsköújfalu Község Önkúrmányzmánal—z

Tóth Tihamér Sándar
púlgámwstcr

dr. Tóth László
púlgármcstm'

Kazár Község Önkürmányzatának

Sóshartyán Község Önkormányzatának

Képviselötestüiete nevé—ben

Képvisaiötastülme nevéban

Gecse Akos
polgárt—master

Tóle Gabi'íülla Juiianna

Iíápvisaíötestülete havában

púlgármescm'

Kísbárkány Közgég Ön kormányzatának
Képvísciőmstülete nevében

Szí'laspügüny Község Önkormányzatának
Képviselőtestüiete nevében

Edőcs Lászíó
polgármester

Búcíí Józseüé
púlgármástm—

Kíshartyán Község Önkormányzatának

Vízsiás Község Öx'tkm'mányzatának
Képvisalötcstülcáte nüvében

Képviseiötestüicm nevében

Sánder Attila

mígámwster

Angyal Jenö
pülgárm ester

Zabar Kör—iség Önkm'mányzatának
Képviselőtestülete nevéban

Ferencz Nándür Lajüs
palgármester

19
I. melléklet

A Tán'suiás tagiai
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

3. Cered Község Önkarmánymtn

3123 Cerutti, Jókai út 3..

A

3126 Bárlm Petőfi út 23.

Képviseli: Dániel Lászió polgíírmaster
. Egyházasgerge Község Önkarmányzam
Iiépvíscúi: Révay Endre pulgármester

3135 Egyházasgergm Fő út 36.

"J!

M

l. Salgómrján Megyei Jngú Város Önkormányzata—1
Képviselí: I—Iuazár Máté alpolgármester
? Ráma Község Önkurmánymm
Képvisdí: Oravecz l'inlümi püígármesmr

? Etcs Község önkormányzata

3136 Etna Rákáwzí úr 94.

Képviseli: Lénárt Dexső pnlgámmslcr

(;? Ipülymrnóc Község Önkm—mánymta

5138 lpúlymrnóc. Határ—' út 5;

%!

Képvíscli: Gulyás Gábnrné polgármester

. iím'mwsaija Köüég Öm—mrmányzma

3181 Karancsaljn, Rákói'íi út 174.

Kéíwísdí': Sülyúk Osxkár Jánasné palgármesm'
8. Km'antsberény Község Öukúrmányzata
Képviselí: Csalminé Früísrág Etzséhet I'mlgármesmr

3137 Karancsberény, Petőfi út 67.

9. lizn-mlcskeszí KüwégÖnI—zúrnúnyínm

3183 Karancskeszi, Fő 1349.

Képviselí: !(írályimgyí Gyula pmgárnmgmr
HL Karancsimwjtiő Község Órám-mányzata
Képvisdi: Haksa Sándar polgármester

3182 K;n';xne5lap*ujtö._. Rákóczi út %.

11. Karancsság Község Önkormányzata

35 625 Karancsság. Iínssuth úr 64.

Hűpviseii: Tóth "Tihamér Sáxuílur polgármester
Zixaíőáí község Önkm'mányzata
Képviseii: Gecse Ákas pülgármestm
13. Hísbárkány Község Önkormányz—xm
iíépvisali: Edőes Láma pulgármester

14 Kishxrtyáu Község Önkurmányzata
iiépvísaií: Sándm Utilnpmgarnmm
15 Lükc Község ()nkm'mányzat?
Kép'víseli: Vámus Zánkán imigárnwsmr
Hi? huefaim Iíöisóg Öl'ilmrmányxam
Képviselí: Baíms Gyula pulgármester

17. Márkhám Község Öniim'rmínymta
Képviseli: ípalyi JánDS hajas maigármeslcr
18. Mát'raszele Hüzség Önlazwmányzam
Képvisclí: Vilma: László palgámwswr
19. Míháíygergí: Hűség Önkm'rminyznm
Képvísaii: Suzikaráné Sebestyén Kamiín püigán'ucsíer

322? Kazár, Tanács ún.

34375 Kíshárliány, Brí—kn út 31.
mm Iííshfirtyán, Rákócgi úr 78.
3186 Lilian Kossuth úr 31.
3119 Luehlvm Riküczi 11138
3075 Márkháza, Rákóczi M 23.

Si 42 Mátmszeie, Szabadság út 65.

3134 Miháíygergca Rákóczi út 49.

28 Nxgg'hárkány Kömégí Önummányzat

3075 Nagybárliány, Kossuth út 2;

Képxiseli: Dnmbuvárí Edina püigálmester
li. Nanhemsxtm KözségÖnkm'mánwAta
Iíépvisclí: Gécm' Antal pülgfumester

3323 Nagykeresztúr, Saigómrjáni 1?! 4.

22. ';kűczihánya Község Önko:mányzata

3151 Ráliúcxibánya, Fő tér 8.

Kémiseli: Jakab Gát—m palgálmesier
23. Ságújfnlu Község Önkm'mánymm
Kém-isch: Szentes Aníia [migárnmster

3162 Sá—gújfaiu, Dózsa Gy. 11.15.

24. Sámsmzlw'iza Község Önkmmányzam

ÉSWH lék—ímscmh51353:a Rákóczi út 47.

liélwíscli: Bajnakné Képes Gyöngyi paígxfumester
2.5 Swnasi—xöújfnlu Község Önlmrmzmwam
líépviscli: th. Tóth Lasleá pülgánmüsmr

ZHZE Sümüsköújt'aiu, S'mnnsi út 321.

26. Sóshartyáli Község Önímrmányznm

3131 Sóshartyán, Dózsa úr !.

Rém-ism: Tóth Gabriella Julianna pulgánncsmr

27.51íli—15p0g6ny Község Ölemm'uáuyzam
Képviseií: Bódi Józsefné pulgármextur
28 %f'iüslás liüagség Öukü;mánviaun
líégwiscl i: singyat Jenö palgámwstm
Égi ifj.—mar Iiözaég Önkm'mányznm
Képviseli: Ferencz Nándar Lajos pnigávmaster

3125 Szilaspugony, Rákóczi út 45.

3123 Vizshia Küswth úr (39?
3124 Zabar, Petőü 61126.

3.0
2. mellé—kic!

A Társulás. tagjainak lakasg§gszámn és szavazatszám:

L—al—msságszám

'] alapulna,

2017. január 1.

Égzmazatsmm

Bá ma

1068

17

Cel—ed _

1936

17

Egyháaasgergc
Eleg
_Ipaiyta móc

723
1499
458

12
22
_ 7,

_Iyígrancsalja
Karancsbwény__
Ha macska—525
Karancslapujtö

1519
843
1854
ZBZD

24
13
29
41

_ 128?

20

1895

_ 23

Karmlcsúg

Ká'zár
Kisbárkánv
Kishartyán
Litke
Lu ciíxlva
Márkháxa
Mátraszelü

US$? __
575
362
1536
__ 264
925

3
9
14
36
4
15

Mihálvgerge

348

9

Nagyhárkány

178374

11

Nagvkeresztűr

264

Rákúüxibánya
Ságújfnlu

1539
19241

Salgótarján

gaíinsmzhám
Sanmskőúifalu
Sősimrtyán
Szüngpogmly

Vixslás
Zahur

Összesen

36458

4 _
10
16 _

575

136

_ 5 _ __

2244
943
313

36
15
5

* 1350

11

494

3

_ __ 63369

1600

Hí—

21
3. ma!! klafa

A Társulás aiaptevékenysége

Álíamháztm'tásí szakágazat: 8-4] 105

Helyi önkmmányzzxtak és társulások igazgatási
tevékenysége

;
Szakmai alaptevékenyseg
karmányzati funkció sre—rinti megjaiölése:

(311139 Önkmrmányzatek És Önkormányzati hivatalok jegalkotö és általánüs igazgattááí
tevékenysége

0731 [2 Házím'vns'i ügyeieti ellátás

Határozati iavaslat

.................................

Önkmmányzat Képvisaalá-tegtülate a Salgótaxján éS Térsége

Önknnnányzataínak Társulása Társulási Megállapüdásának lú sgámú módasítását és az
egységes szex—kamatú Társulási Megállapüdást az 1. melléklet szerint jóváagyja, A Képviselö—
testülat félhmaimazza a pölgármesterl a módüsítás és az nagysága szerkazetű Társulási
Mágálíapödás aláírás—ám.
Határidő: azonnai
57—33
Mög: ............................... palgánnester

Okirat seáma:1/1/Zűl?.

Módosító okirat
A Karancs-sági Kerekerdőövadaa Karancszság Község Önkormányzata által 3313.
áprilisZó. napián kiadott alapító nkiratát az államháztartásra szóló 2011. évi (XCV;
törvény 8/A. §ne és a nemeeti köznevelésröl szálú 2011. évi GXG. törvény 21. § (2)
bekezdése alapján — a Karancsság Község Önkermányeatának Képviselő-testülete
14/2117, (IV. 23.) számú határuzatára Figyelemmel —a következők szerint módnsítem:

1.

Az alapító Okirat bevezető szövegének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,.Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. töwény WA. §—a és a nemzeti közneve'jésről
szóló 2011; Évi CXC. törvény 21. § [2] bekezdése alapján a Karantzssági Kerekerdő Dveda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:"
2.

Az alapító okirat L, E., 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,1.A költségvetési szerv
megnevezése, ezekhelye, telephelye
lgl.

A költségvetési szerv

1.1.1, megnevezége: Karancasági Kerekerdő Óvoda
12,

A költeégvetesí szerv
1.2,1, szekheiye; 3163 Kerancsság, Kessuth út 25,
122, telephelyeü):

3.

telephely megnevezése
Községi Könyvtár

teiepheíy címe _ " V
3163 Karanesseg, Kossuth út 27.

Kenyha

31643 Karanüsságg Kessuth út 25"

Az alapító okirat 4. penije helyébe a következő rendelkezés lép:

"ZA költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
22,

A köitségvetési szerv alapítására, átalakítására, megeeüntetésére jagesult szei-v

25.31, megnevezésa Kerancsság Község Önkermányeata
222,

székhelye: 3163 Karencsság. Kessuth út 64."

,,3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
33.

A költségvetégi sxew irányító szervének
SASL

megnevezése: Karencsság Község Önkermányzeta Képviselő—testülete

3112. székhelye: 3163 Karancsság, Kúseuth út; 64,
3.2.

A költségvetési Szerv fenntartójának
313. megnevezése: Karancsság Község Önkm'mányzate
342.

seékhelye: 3163 Karancsság, Kessuth út 64?

e. Az elapító okirat a következő elpuntukkei egészül ki:
"Zil. A? költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979! január L
2.3. Alköltségvetési szerv jegelőd költségvetési szervének

1

mbgnevezése

ssékhelye

Községi Könyvtár

3163 Kerencsság, Kossuth út 27?

,

S.! Az elapító okirat S., 5.1." "A, 11. pentja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Gi A közneveiési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

Alkösnevelési intézmény

állt típusa: óvoda
ele,

652.

alapfeladatainak jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésröl szóló
2011. évi CXC; törvény 4. § 1.1., 1.2, 1.21, pentje szerinti óvadal
nevelés,
nemzetiséghez tartezók óvodai nevelése, valamint a többi gyermekkel
együtt
nevelhető ssiát nevelesi igényű gyermekek óvodai nevelése.

Alfeledetellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám
a köznevelési

intézmény
_
.
, _
feladatellátási
hely megnev
ezése

tagozat megjelo,.lese

maximál

is gyermek-,
tanulólétszám

1 Kerenessági Kerekerdő Óvecia

75 fő

Ö-3- A Feladat—ellátást sze-lgáló ingetienvegyen:

ingatlan címe

__
1

ingatlan

vegyen feletti

az ingatlan

helyrajzi

rendelkezés jege

funkciója, célja

száma

vagy e vegyen

(

használati joga

Karancs-ság, Kussuth út 25.

%

181

,_
2
6.

Kei—encsság, Kessuth út 27,

184/A

a vegyen

évada, óvodai

használati jege

nevelés

a vegyen

iskola, nyilvános

használati joga

könyvtár"

Az alapító okirat 6089 ii., 13. puntia: helyébe a következő rendelkezés lép:

,,4. A költségvetési szerv tevékenysége
fiúi

A költségvetési szerv közfeladata: Megyererszág helyi önkormányzateiről szóló
20111. évi
CLXPDGX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvedeí ellátás és
e nemzeti

köznevelesrői szóló 2311,— évi CXC. törvény 8— §—a szerinti óvodai nevelés, Óvodai intézmé
nyi
közétkeztetés, isi—zalai inteeményi közétkeztetés es szünidei intézményen kivüli
étkeztetés
rás'seruló gyermekek részére a gyermekek védelméről és gyámügyi igasgatá
sr'ól szóló 1997.
évi XXXI. törvény 21. § (13 bekezdés b), e), g] pentje alapján; Magyaro
rszág helyi
önkormányzatára ssólá 2011, évi CLXXXIX. törvény (tevábbiskben:
Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 85, pentja és e szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi ili.

törlvény 57. § (1) bekezdés c. pentje alapján szociális szolgáltatások és ellátás
okhoz
kepeseiódó közétkeetetési szeigáitetás biztosítáSei

! 4.2, A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851029

Óvodai nevelés

A Költségvetési szerv alaptevékenysége;

V

A gyermekek 3 éves kerától a tankötelezettség kezdetéig biztasitja az óvodai nevelést.
Felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számített fél éven
belül betölti, Feltéve! ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában

tartózkodási hellyel rendelkező liáramevee és annál idősebb gyermek óvodai felveteli
kérelme teljesíthető. Ellátía a teljes óvodai életet átívelő feglalkeaásnkat és a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában taglaló óvadai nevelési
tevékenységgel összefüggő feladatakat,
A többi gyermekkel együtt nevelhető saiátas nevelesi igényű gyermekek integrált
óvodai nevelése.

o

sajátea nevelési igényli gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki
a szakértői bianttság Szakértői véleménye alapján mnagásszervi, érzékszervi
(látási, hallási)! ertelmi vagy beszedi-"egyeteme, több fegyatékeeság együttes
előfordulaea esetén halmozottan fegyatekos, vagy egyeb pszichés Fejlődési zavarral
(súlyes tanuláai, figyelem,—vagy magatartasszabályozasi zavarral) küzdő különleges
bánásmódet igénylő gyermekek óyedai nevelése integráltan
' a laeszéclfegyatékes, beszédhibás gyermekek nevelése, legnpédíai ellátása utazó
szakember segítségével történik
Nemaetíséghea tartnzók óvndai nevelése: a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai
nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai aktatásának irányelve
kiadásáról szóló 32/1997, (Xi. SJ MKM rendelet 1. számú melléklet IV. C) 1, :) pentja
szerint cigány kulturális nevelés keretében, magyar nyelven.
Gyermekétkeatetést. munkahelyi étkeztetést biatesít az óvedai ellátottak, petlagógueek
és más munkavállalók részére.
Ellátja

a

rászoruló

gyermekek

intézményen

kivüli

azünidei

étkeztetésének

biztosításával összefüggő feladatokat.
Szociális étkeatetést biztesít.
Könyvtári állama-"my gyarapítáaavaly nyilvántartáaavai, feltárásával, megőrzésével.

védelmével, könyvtári szelgáltatásnkkal kapcsolatos Feladatnk ellátása.
4.4;

A költségvetési szerv alaptevékenységenek kermányzati funkció szerinti megjelölé
se:

kermányzati
_

Funkciószám

kormányzati funkció megnevezése
__

_

1

082042

2

082943

Könyvtári államány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

3

082044—

Könyvtári szolgáltatásait

4

091110

Övedai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5

091 1 ZD

Sajátos nevelesi igényű gyermekek óvedai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

_ 5

091130

Nemzetiségi óvndai nevelés, ellátás szakmai feladatai

_( ?

091140

Övedai nevelés, ellátás mű ködtetesi feladatai

8

096015

_ ?

096Ú25

Gyermekétkeztetéa köznevelési intézményben
Munkahelyi elk—eetetés köznevelesi intézményben

ID

104037

11

107051.

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Karancsság
és Szalmateres
községek köaigazgatasi területe."

lntézményen kívüli gyermekétkeatetes
Szneiáiis étkeatetés
_

"613 gazdálkodásával öaezefiiggő jegnsftványek:Pénzügyi—gazdálk
odási feladatait a
Ságújfalui Közös Onkormanyaati Hivatal karaneasági Kirendeltség
e (3163
Karancs—ság, Kessuth út 644) látja el;"

7.

Azlalapitó uklrat 10.1l, 102. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.1; költségvetési szerv szervezete és működése
5.1

A költségvetési szerv vezetőlének megbízási rendjeA költségvetési szerv vezetőjét
Karancsság Község Önkermányzat Képviselőtestülete a közalkalmazuttak jogállásról
szóló 1992. évi XXXHI törvény 23 § (1), (3) bekezdéseiben, illetve a pedagógusok
előmeneteli rendsxeréről és a köaalkalmezottak jegállásár'ól szóló 1992 évi XXXIII.
törvény köznevelesi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 325/3313 [VllI 30.)
Hmm rendelet [továbbiakban Korm. rendelet] 22 §(l) bekezdésében foglalt rendelkezés
alapján, pályázat útjánö évig terjedő határezütt időre bízza meg a Korm rendelet 21 §-

ában meghatámzott magasabb vezetői feladatainak ellátásáraA fenntartó közalkalmaaetü
iógviszeny keretében feglalkoztatja a vezetőt, felettea munkáltató jagkört, vezetői
rregbíaás, felmentés veeetői megbízás visaeavenása; aa összeférhetetlenség megállapítása,
fegyelmi eljárás megindítása; a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében e Képviselő—
testület egyéb munkáltatói jogukat a pelgármeeter gyakorolja.

C!

52. _A költségvetési szervnélalkalmeaásban álló személyek íegvlszonya:
f glalkoztatáal ]ogvisae'ny
kglaalkalmazotti jegvíszeny

jogviszonyt szabályozó jegeaahály
Altözalkalmazettak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII.
[törvény

2
, 3

InÉunkaviszony

A munka törvénykönyvéről szóló 20124 évi I. törvény

miegbízási jugvíazony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A köafúglalkoztatásról és a köefúglalkoztatáshez
kapcselódű valamint egyéb törvények módosításáról

kéíiafeglalkeztetási jagviszony

szóló 2011 évi CXVtörvény"

8.

Aafalapítú okirat 12. pontja elhagyásra kerül.

9. Azlalapító akirat Záradékának helyébe a következő rendelkezés lép:

37. Záró rendelkexés
Jelen alapító ekíratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni
ezaele idejűleg a költségvetési szerv 2013 április 26. napján kelt és 2014 február Zi?-én

kiegész tett alapító okiratot visszaveaem"

jelen

édesítő ekiratet a tőrzskőnyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell

alkalm iani.

Kelt: Keleancsság, 2017. április 25.
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Okirat sámaú/LZ/Zül?

Alapító Gkirat
módosításokkal egységes szerkexetbe feglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. §—a és a nemzeti
köznevelésről

szóló 2911, évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a—Karancsságí Kereke
rdű Óvoda
alapító
okiratát a következők szerint adtam ki:

1! A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
3.1,

A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése; Karancssági Kerekerdő Óvada
12.

A költségvetési szarv

1.211; székhelyeBlűÉ Karancssági Knssuth út 25.
1.212, teiephelyefi):

1
_ 2

_

telephely megnevezése

telaphelv címe

Köz—zség Könyvtár

3163 Karancsság, Kassut'h út 27;

Konyha

__

,

3163 Karancsságg Kassuth út 25.

2. A költségvetési szerv
alapítáaával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1, A kíáltségvetésí szerv alapításának dátuma:1979.január 1.
23.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetését—a jagnsult szarv

ami megnevezéseúiarancsság Község Önkormányzata
2.2;2, székhelye;3163 Karancsság, Kossuth út 64.
2.31

1

A kűltségvetési szerv ingelőd kőimégvetési szervének

megnevazése
Községi Könyvtár ,

székhelye

_
3163 Karancsságfiussuth út 27.

3. A költségvetési sxerv irányítása, felügyelete
31.

A költgégvetési szarv irányító szervéngk

B.LL megnevezése:!(arancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2. székhelyezairöS Karancssági Knssuth 131564
,
392,

A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1, megnevezéseátsrencsság Község Önkormányzata
3.2.2. székhelye; 3163 Ksrencsság, Kussuth út 54.

4. A költségvetési sserv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladstsűvlegysrország helyi
önkermányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIK törvény 13; § [1] bekezdés 6. pontja
szerinti övedai ellátás és e nemzeti
közneyelésről szóló 2011. évi CXC'. törvény 8. §—e szerin
ti óvodai nevelés. Óvedei intézményi
közétkeztetés, iskelsi intézményi közétkeztetés és szüni
dei intézményen kívüli étkeztetés
rászoruló gyermekek részére a gyermekek védelméről
és gyámügyi igssgstásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény Zli § (1) bekezdés b), e), g)
pentjs alapján. Magyarerszág helyi
önkormányzataíról szóló 2011. évi CLXXXIK törvény
(tevábbiakbsn: Mötv.) 13. § (1)
bekezdés Ba. pontja és a szociális igazgatásról és sseciá
lís ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 57, § (1) bekezdés c. pestis alapján szeciá
lis szolgáltatásait és ellátásekhoz
kapcselócló közétkeztetési szelgáltetás biztesításe.

%B. A költségvetési szerv főtevékenységenek államháztartási
szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megneveeése

1

851020

4.3.

Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
— A gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezde
téig biztosítja az óvodai nevelést.
Felveheti azt a gyermekei: is, aki 3 harmadik életévét
s felvételtől számitott fél éven

belül betölti, felteve, ha minden, a településen lakóhe
llyel, ennek hiányában
tartó

,,

a

——
—
—
—

zkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető. Ellátja a teljes óyedeí életet átívelő
feglslkosásekat és a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magá
ban foglaló óvodai nevelési
tevékenységgel összefüggő feladatokat
A többi gyermekkel együtt nevelhető seiátss nevelési
igényű gyermekek integrált
évedai nevelése.
o sajátes nevelési igényű gyermek: az e különleges bánás
módot igénylő gyermek! aki
a szakértö bizettság szakértői véleménye alapján mozgá
sszervi, érzékszervi
(látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékes, tőbb
fogyatékosság együttes
előfordulása esetén helmesettsn fegyete'kes, vagy egyéb pszic
hés fejlödési zavarral
(sűlyes tanulási, figyelem-vagy magatertásszabályeeási zavarr
al) küzdő különleges
bánásmódet igénylő gyermekek óvsdsi nevelése integr
áltan
' s besze'dfogyatékes, beszédhibás gyermekek nevelé
se, legopédisi ellátása utazó
szakember segítségével történik
Nemzetiséghez tsrtszök óvodai nevelése: a Nemze
ti, etnikai kisebbség öve—dai
nevelésének irányelve és a NemZeti, etnikaiklsebbség
iskolai ektstásánsk Irányelve
kiadásáról 3261632/1997. (M.S.) MKM rendelet 1. szám
ú melléklet lV_C) luc] pentje
szerint cigány kulturális nevelés keretében; magyar nyelv
en.

Gyermekétkeetetést,

munkahelyi

étkeztetést

biztosít

az

óvedsi

ellátottak,
pedagógusok és más munkavállalók részére.
Ellátja a rászoruló gyermekek intézményen kívüli
szünidei étkeztetésének
biztosításával összefüggő feladatokat.
Sseciális étkeztetést biztosít
Könyvtári államány gyerepitásával; nyilvántartásável,
feltárásával, megörzésévell
védelmével, könyvtári szolgáltatásekkel kepcseletos
feladatuk ellátása.
2

44.

A; költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati

kiormányzati

funkció szerinti megjelölése:

kül-mányzati funkció megnevezése

ilinkciószám
DÉZMZ

Könyvtári állnmány gyarapítása, nyilvántartása

082043

,

Könyvtári állnmány feltárása, megőrsése, védelme

032044

Könyvtári szolgáltatások

Oálllü

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

09112Ú

Saiátns neVelési igényű gyermekek övndai neveléséne
k, ellátásának
,
szalnnni
feladatai.
—

;

091130
091140

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtatési fsiaáataí

OÉBOIS

314037

Gysrmekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés közneveíési intézményben
Intézményen kívüli gysrmekétkeztetés

10 7135 1

Szociális étkeztetés

(395025

A költségvetési szerv illetékessége, működési tsrüle
te: Karancsság és Szalmarercs
kiisségek közigazgatási területe,

5, A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv venetőjének megbízási rendj
szA költségvetési szerv vezetőjét
Kárancsság Közs
szóló

l992,évi

ég Önknrmányzat Képviselői-testülete a közalkalma
zottak jogállásról
XXXIII. törvény 23,§(DJB)bekesdéseibenilletve
a pedagógusnk

előmeneteli rendsneréről és a közalkalmaznttak jogállásár
ól szóló 1992.évi

XXXIII, törvény
kö'znevelési intézményekben történő végrehajtásáról
52616326/2013.[VIII.38.] Knrm.
rendelet (tnvábhiakhanüorm, rendelet) 22.§ [13bskezdé
sében foglalt rendelkezés alapján,
pályázat útján,5 évig terjedő határozott időre bízza
meg a Korm. rendelet 21,§-ában
méghatárnzntt magasabb vezetői feladatainak ellát
ásáraA fenntartó közalkalmazotti
jogvisznny keretében foglalknztatja a vezetőt, felet
tes munkáltató jogkört, vezetői
mágbizás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapitása,
fe yelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása tekintetében a Képviselő—
teáfület, egyéb munkáltatéi jognkat a polgármester
gyaknrnlja.
5.2,

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek ingvi

sznnya:

foglalknztatásí jagvissony

köáalkalmazotti jogviszony
í
mulnkavisznny

msgbízási ingvísznny
közífnglalknztatási jngvísznny

jogviszenyt szabályozó jngszabály

A közalkalmaznttsk jogállásáról szóló 1§92, évi XXXIII.
. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2913. évi V, törvé
ny
A, közfnglalknntatásról és a közfoglalkoztatáshns
kapcsnlódó, valamint: egyéb törvények módnsitásáról
szóló 2011. évi CXV. törvény

RL

6. A köanevelésí intézményre vonatknzó rendelkezése

k

Al köznevalési intézmény
am, tfpusaóvoda

6.1.2. alapfeladatának jngszabály szerinti megnevezése:!l nemze
ti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1, 1.1, LZLpontja szerint
i óvodai nevelés,
namzetlsághez tartuzók óvodai nevelése, valamint a többi
gyermekkel együtt
nevelhető saját nevglési igényű gyermekek óvvdai nevelése,
Ellis. gazdálkodásával összefüggő jegasltványnk: Pénzügyi-gaz
dálkcdásl felada

Ságújfaluí Köxös Önkormányzati Hivatal Karancssági Kirendeltség tait ;;
e (3163
Karancsság, Knssuth út 643 látja el.

5.2.

Ai feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek—,
tanulólétszám a köznevelési
irltézmény
! ?dat—ellátáA s;.
_.
(
fela
hely magneve
zése

.. ése
tagazat megjelol

1 Karáncsságl Kerekerdő Övcda
6.3.

málcimálís gyermek-,
tanulól
étszám

75 fő

Alfaladatellátást sznlgáló ingatlanvagyon:

nevelés
iskola, nyílvános

használati jmga
a vagyam

mil/A

(
Kárancsság, Kassuth út 27.

2

óvoda, ővudai

a vagyam

181

Káraucsság, Kessuth út 25.

1

az ingatlan
funkciója, célja

vagyun feletti
rendelkezés jaga
vagy a vagyon
használati joga

ingatlan
helyrajzi
saáma

ingatlan címe

;

A

A

A _ hasmálati joga

kűnyvtár

7. Záró rendelkezés
jelen alápftó Gkir-atm a törzskönyvi nyilvántartásba történ
ő
bejegy
zés
napjátó
l kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. április Zénapján kelt és 2014.f
ebruár 27—én
kiegész lett alapító akiratcat VlSSZHVCll'lüm.

Kelt: Kafancsság, 2017. április 25.
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