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Karancsság Községi Önkormányzat
Képviselő—testületének 20! 7. december 14-én
megtartott üti—sének jegyzőkönyve.

Jegyzőkönyv

Keszült: Karanesság község ()nkormányzat Képviselo—
testületének 2017.decemebr 14 —i
üléséről.
,It
Jelen vannak:

Óth Tihamér polgármester
'liozser Dezso alpolgármester

Dum) ik lit/sel" képviselo
llajdara Roland képviselö
Kászi Richárd képviselö

Videki Attila képviselő
Meghívottként: Köröskényi Péter jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnök
loth lihamer polgármester köszönti a kepviseloket es a meghívottakat. megálla
pítja. hogy az
ülés összehívása szabályszert'len törtentt képviselö—testületi ülés határoz
atképes. A jegyzőkönyv

hitelesltöi Tőzsér Dezső és Hajdara Roland képviselők.
Az ülés napirendjére és ajegyzőkönyv hítelesítökre tett javaslatokat a képvise
lö—testület
jelenlevő tagjai egyhangúlag elfogadják.
l./ A syoeiális célú llllClÖElIl)etg támogatási ellátás helyi srabályairol szóló rendelet
megalkotása
2.3 Helyi adó —és talajterl'ielesi rendeletek felülvizsgálata

3./ A helyi népszavazás kezdeményezéséröl szóló rendelet megalkotása
4_/ Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás és a Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
5./ Partnerségi rendelet megalkotása települési arculati kézikönyvhöz

a," Egyebek

Napirendek tárgyalása
l./ A szociális célú tüzelőanvaa támogatási ellátás helvi szabálvairól szóló rendelet

tttsaatlscztz'tsa
lábain—lata; nolaárt'ncstcr
A polgármester táiekoztatia a Kepviselő—testületet. hogy a szociális célú tüzelőanyag

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM rendelet alapján támogatási
igényt lehetett benyújtani a Magyar Államkincstáron keresztül. Karancsság Község

Önkormányzat Képviselő—testt'tlete a 17/2017. ( VllL23) számú határozatával a központi
számitott adatok alapján 206 tni—re nyújtott be igényt a határidőn belül.
A Belügyminiszter 2017. szeptember 29— en kelt Támogatói ()kiratában döntött az
igénylésröl es Karanesság Község Önkormányzatát szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen 2.552.700— Ft támogatásban részesítette. A
támogatást az Önkormányzat 134 erdei m3 kemenylombos tűzit'a vásárlására használhatja

fel.

SJ

A támogatásban részesített települési önkormánymtoknak rendeletben kell szabályozni a

szociális célú tüzeloányág juttatással kapcsolatos
szociális rászorultság szabályait. az
igénylés részl

etes feltételeit. li rendeletet 'd támogatás elszámolás
ával egyidejűleg a
kincstárnak be kell nyújtani.
A pályázat szerint a szociális rászorultság
szempontjait úgy kell meghatározni. hogy
a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvény szerinti aktív korúak ellátására,
vagy tekintet nélkül— annak természetbeni vagy
penzbeli Formában történő nyújtására —
települési támogatásra részesülök közül. különöse
n a lakhatáshoz kapcsolodo rendszeres
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülő. valamint a gyermekek védelméről
es ti gyámügyi igezgutásról szóló l997. évi XXXI
. törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű

gyermeket nevelő család élvezzen elonyt.
A rendelet—tervezet szerint szociális célú tüzelőanya
g tűzifa formájában kerülne biztosításra.
A tüzelőanyag szállításából — ideértve a rászorulókhoz
való eljuttatást is * származó költsége a
települési önkormányzatot terhelik. A települési önko
rmányzat a szociális célú tüzelőanyag
támoeotásbán reszesl'ilötöl ellensmlgt'iltatz'tsl nem kérhe
t.

A Képviselömtestt'tlet az. előterjesztést áttekintését követt'ien
egyhangú 7 igen szavazattal az,
alábbi rendeletet alkotja:
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének
11/2017.(XII. 15.) önkormánvzgti rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.
lo rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3./ llelvi adó és táláiterhelesi rendeletek felülvizsgálata

Ultimate jegyző
/ előterjesztés ajegyzc'ikönvv melléklete/
Ajegyxö tájékoztatja t't Kepviselöwtestületet, hogy ti Nógrád megyei Kormányhivatttl
'lit'irvenvessegi l-ieltltgwleti l-"tios/táljtá felhívta az önkormányzatok tig) elmét. hogy jogszabályi
változás miatt szükséges a itelti adórendeletek és á tálttjterhelesi rendeletek eljárási szabályainak
felülvizsgálata. A felülvizsgálatot 2017. december 3 1 —ig kell elvégezni. mivel az adóigazgatási

eljárás általános szabályait 2018.jánuár l.—töl két új törvény szabályozza.
tünnek ismertetését követően a képviselők részéről kerdes, észrevétel nem hangzott el. a
polgármester szavazásra bocsátja a rendelet—tervezetet elfogadását.
A kept iseltimtesttilet 4 igen syttxámttál. ellenszavazat. tartózkodás nélkül. egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének
12/2017. (XIIJSJ önkormánvzati rendelete
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról
szóló 10/2017. (X,27.) önkormányzati rendelet módosításáról
trendelet a _iegyzökt'invvhör csatolva)

3../ A helyi népszavazás kezdeinenveze'séröl szóló rendelet megalkotása

__Eloíter'ttgsgLLé); polgármester és jegyző

/ előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz

A Nógrád megyei Kormányhivatal Törvényességi li'elügyeleti
li'őosztálya évben celellenőrzes
kereteben viysgalta a helyi népszavazással összefüggő rendel
eteket.

Az N()f"l'l*()/8—l43,**2í)l7 számú felhívásban lblltivják ay önkor
mányzat figyelmét. hoav a helvi
nepszavazas kexdemenyezeseről rendeletet kell alkotni. A
helyi rendeletben a nébksxavazás
kezdemenyezesehez szükséges választópolgárok számát kell
meghatározni a törvényben
szabályozott keretek között, mely nem lehet kevesebb a választópolg
árok lO%—ánál. és nem lehet
több a választópolgárok ZSO/o—ánál.
A rendelet tervezet előkészítésre került azzal. hogy a Képviselő—te
stület javaslata szükséges a
pontos százalék meghatározására.
A képviselő—testület az előterjesztést megvitatva 5 igen szavazattal, ellens
zavazat. tartózkodás
nélkül. egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2017. (XII.!S.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kexdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról
(A rendelet a_jegyzé'ikt'önyvhöz mellékelve)

4./ Sáaúifalui Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás és a Képviselő—testület
és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

;felőterjesztes csatolva a_iegyzőkönyvhöz/
A polgármester tájékoztatia a Képviselő—testt'tletett hogy Köröskényi Péterjegyző 2018. március
8—át követően mivel eléri az irányadó öregségei nyugdíjkorhatárt és nyugdijba fog menni.
szükséges lesz aljegyzői státusz bevezetése 201 8. január l.—től kezdődően. a szakmai területek és
feladatok zökkenőmentes átvétele erdekeben.
szaggatni; Közös Önkormányzati Hivatal letreho'ztt'tsárol szóló megállapodás 2012. december 21en én lett aláírva Karanesság es Kishartyán Községek polgármesterivel. a kept-fiselő—testt'tletek
felhatalmazása alapján.
Tekintettel arra. hogy a hivatal létszáma 517. aljegyzői álláshellyel fog bővülni a társulási

megállapodást

módosítani

szükséges.

Az. aljegyzői

állás

pályázati

kiírásához a társ

önkormányzatok hoz/ájz'trult'tsa'ival történik.
A költségek megosztására vonatkozóan

az aljegyző belépése miatt — szükséges a módosítás.

mégpedig akként. hogy a jegyző és az aljegyző teljes költsége Sagújtalu Község Önkormányzata
és Karancsság Község Önkormányzata 3/8-3/8—ad és Kishartyán Község Önkormányzata Z/S—ad
arányban oszlik meg az eredeti megállapodásnak megfelelően.

Az előterjesztés tartaln'iazza a változásokat. új elemeket. 'lekintettel arra hogy ez. a módosítás
erinti ax (")nkormt'myxat szert ezeti és működési szabályzatát és annak 3. s7 mellékletében levő a

Ságt'iil'alui Közös Hivatal S/ervexeti és Müködési Szabály/atát is. a változásokat tartalmazo
rendelet tervezet készült.
A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozza:

Karancsság Község Képviselőntestt'ilet 5 egyhangú igen szavazással az alábbi határozatot hozza:

Karancssz'g Község Önkormányzat Kepviselő—te
stületének
30/2017. /Xll.14./ határozata

Karanessag Község Önkormzim—valának Képviselontest'
t'tlete
megtárgyalta a Közös Önkormányzati Hivatal alakításár
ól és fenntartásáról szóló

megállapodás lsz módosítását és azt elfogadta.

A módosító okirat a határozat mellékletét képezi.
A képviselö—testület
lElhatalmazza a polgármestert és aljegyzőt a módosítá
ssal egységes szerkezetbe
foglalt megállapodás aláírására.
l'lClClÖSI polgármester
Határidő: értelemszerűen
Karanesság Község Képviselő—testület 5 egyhangú igen
szavazással az alábbi rendeletet alkotja:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testü
letének
l4/2017.(Xll.15.) önkormányzati rendelete
a Képviselő—testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló
1/2015. (H.B.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

S.! Kittifatggssan Közseg Önknrmanvmta Kepviselő—testület
ének a településfeilesztéssel es

településkepmervónvesítessel Összefüggő partneri egyeztetes
helyi szabályairól szóló
önkormánvxali rendelet megalkotása

Mert'esztg polgarmester

telöteriesztes csatolva a_lcgyzőkönyvhöz/
A településtejlesztesi koncepcióról. az integrált településfejlesxtesi stratégi
áról és a

telept'tlesrendezesi eszközökről. valamint egyes telept'tlesrendezési sajatosjoginté
zmenyekrt'il
szóló 314/20l2. (Xl. 8.) Korm. rendeletnek t'negl'elelöen a településképi areulati
kézikönyv
('l'AK) es településképi rendelet (TKR) tervezetei elkészültek.! valamin
t a helyi építési

l'elülvimgálat tervezete.
A TKR szakmai megalapozása érdekében 'l'iAK—ot kellett készítettnk amit a 2
B Épitesziroda
elkészített. A kézikönyv a településképijellemzök bemutatásának és minősé
gi formálásának
eszköze. A kézikönyv feltárja es ismerteti a település reszek at'eulati jellemz
őit és értékeit. és

ennek ligyelembevetelevel szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot
tesz a
telept'ileskephez illeszkedő epiteszeti elemek alkalmazására. Az elkészített kezkön
yv és rendelet
tervezet előzetes véleményezési eljárásra kerül. aminek lezárulását követő
en kerül elfogadásra a

kézikönyv. a 'tkk es a l—llÉSZ.

A települeslejlesztessel es települeskepaérvényesítessel összefüggő partner
i egyeztetes helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendeletet kell alkotni. A rendelet—terve
zetben egyertelmü
minden amit a_iogszabaly elö ír benne van.,javasolt az, elthgadása.

A képviselö-testület 4 igen szavazattal. ellenszavazat tartózkodás nélkül.
egyhangúlag az alábbi

rendeleteket alkotja:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2017.(Xll.15.) önkormánvzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép
—érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

(a rendelet ajegyxökönyv melléklete)

6./ Egyebek
().l

Az inlormáeioatadasi szabaly fat ellogadasa

l;;_let_o;iesztsii: ice) m
folott—rjesztés ajegyzökönyv melléklete,![

A jegyző tajekoztatólag elmondja. hogy 2017. januar l—jen hatályba léptek az
elektronikus
ügyintézés es a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXH. törvény (a
tovabbiakban: E—ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztositó szerv és az ügyfél
elektronikus kapcsolatának általános szabályaival. továbbá az elektronikus ügyintézést biztosítót
valamint egyéb szervek informatikai együttmt'iködésevel kapcsolatos rendelkezései.
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az, ügyek
elektronikus intézését az li—i'tgyintézesi lVrbCll meghatározottak szerint biztosítani és kötelesek

az irl—ügyintézési tv. szerinti informatikai együttműködésre
Az E—t'tgyintéze'si tv. meghatározza az elektronikus ügyintézést biztositó szerveknek az említett
jogszabályi rendelkezésekkel összefüggő feladatait és azokra nézve határidőket állapít meg.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
(ÉCfXXll. törvény (a tmabbiakban: li—ügyintézési törvény) 2018. január lai határidővel
kt'ttelexövé teszi ax elektronikus ügyintézés bevezetését az, Önkormányzatok szamara.
Alapkövetelményként előírja a Képviselo—testület által jóváhagyott Informaeióátadási szabályzat
elkészítését is. Ai. li—ügyintézési törvény 75. § által előírt műszaki irányelvek alapján

megalkotott lnibrmáeióátadasi szabályzat — mely az előterjesztés mellékletét képezi — leladata
elősegíteni az elektronikus ügyintézést biztosító szervek valamint a Kormány által kijelölt
közfeladatot ellátó szervek informatikai együttműködését.

A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő—testület 5 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:
Karanessag Község Önkormányzat Képviselő—testületének
31/2017. /Xll.l4./ határozata

Karanessag Község Önkormányzatanak Képviselő-testülete
elfogadja az inl'ormtíteioátadasi szabályzatot.
A Képviselo—testület megbízza a jegyzőt a tovabbi teendok
ellátásával

Határidő: december 15.
Felelős: polgármester és jegyzo

6.3.
A polgármester tájékoztatja a Képviselő—testületet. hogy a Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak 'larsulasa Társulási Tanácsa 2017. november 28—i ülésen módosította a
Salgótarján és Térsége EgészségügyiSzociális Központja szolgáltatásainak es ellátásainak
intézményi térítési díjáról szóló 8/2017. (ll. 15.) T'lih. sz. határozatát. A módosítás az idősek

6

Otthonában (Cered) megállapított intézményi térítési díjat
és az alkalmazott kedvezmény
mértékét érinti,

A Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács Salgót
arján Megyei Jogú Város
Önkormányzatát jelölte ki a személyes gondoskodást nyújtó ellátá
sokról" azok igénybevételéről
valaminta fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására.
A jogalkotásról szóló 3010. évi CXXX. törvény 5. § (la) bekezdése
alapján. az önkormányzati
rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányz
atok képviselő—testületeinek
§

jr'n't'thagyása szükseges.
Kérik. hogy a Képviselő—testület az Idősek Otthona intézményi térítés
i díjának es a kedvezmény
mértékének módosítását a csatolt határozat minta alapján hagyja
jóvá és azt a Társulási Tanács

részére megküldeni szükséges.
A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő—testület 4 egyhangú igen szavaz
ással az alábbi

határozatot hozza:

Kishartyán Község Önkormán]; zat Kepviselő—testi'tletének
32/2017. /Xll. l4./ határozata
Karancsság község Önkormányzatának Képviselő—testülete

a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa 8/2017.
(II. 15.) TTh. sz. határozat 1. melléklet 8. pontjának módosítását a melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
l latáridő: azonnal
lfelelős: 'l'ioth 'l'il'tamer polgármester

6.3.
A polgármester ismerteti Dr. Kertész Omer kérelmét. amiben az. Önkormányzat tulajdonában
levő 0126 hrsz-u út mttrváxal. kaviessal xaló takarását kérelmezi. a tulajdonában levő tőbb
ingatanának jobb ntegkőzclithctt'isóge érdekében. A kivitelezését saját költségen végzi. és
vállalja. hogy biztosítja az Út l'ennakadás nélküli használatát.

A szóbeli előterjesztést követően a: Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazással az. alábbi

határozatot hozza:
Karancsság Község Önkormányzat Képviselőatestületének
33/2016./Xll.l4./ határozata
Karancsság Község,Kept'isclőacstülete Dr. Kertész ()mer a

(3163 Karancsság. thclepi út 1 l .) kérelmének helyt ad és hozzájárul
ahhoz. hogy Karanesság Község. Önkorn'tz'tnyzat tulajdonában levő
0136 hrsz—u utat a kérelem szerint kialakítsa.
A kérelmező köteles biztosítani az. út fennakadás nélküli használatát.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
6.4
A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi járási startmunka program
tervezéséhez a tényleges kérelem benyújtását megelőzően előzetes programtervet kell keszitni
lizt a Közlbglalkoztatási Támogatási Keretrendszerben kell rögzíteni. Ennek a határideje 2017.
december 29. A BM a járási startmunka programok közül az. alábbi elemeket tamogatja:

—

mezőgazdasági programok,

—

helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programok
belvíznelyezetesi programok

—

mezőgazdasági utak rendbetétele.

—

bio—— és megújuló energialblhasználús.

—

belterületi kö/t'tthaloxat karbantartt'tst—L

-

il egális hulladéklerakó—helyek felszámolása.

Javasolja a belterületi közút program a pályázatok benyújtását a 2017. évi program
tbly'tatatásaként.
A syóbeli előterjesztést követően a Képviselő—testület 5 egyhangú igen szavazással az
alábbi
határozatot hozza:

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testület
34/2017. (XII.!4.) határozata
Karanesság Község Önkormányzata Képviselő—testülete pályázatot
nyújt be a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala
lfoglalkoztattísiw Családtámogatási es Társadalombiztosítási Főosztály
l-oglalko/tatási Osztályához Start munkaprogramok támogatására az alábbi
területeken:
Mezogazdasági program

Helyi! elvezetési program
A képviselö—testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 20l 7. december 29.

(3.5.
A polgármester ismerteti Seresné Gombos Renáta Karancs—ság. Mikszath út 30/A kérelmet. mely
szerint a Karanesság belterület 365/l hrsz—u "kivett beépítetlen terület ..megnevezésű ingatlan
egy reszet szeretne megvásárolni.
A terület af, Önkormányzat tulajdonában van es ezen negy lakóh-JV található. amiböl kettőnek

a Roi/UA es 365/(V hrsz tt kérelmező a tulajdonosa.
A szóbeli előterjesztést követoen a Képviselő—testület 7 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:

Karanesság Község Önkormányzat Képviselő—testületének
35/2016./Xll.14./ határozata
Karanesság Község Kópyiselö—testülete Seresné Gombos Renáta Karanesság.
Mikszáth út Rtl/A lakos kérelméhez be kell szerezni a telekalakítási eljárás
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóság véleményét és ennek ismetereben
hoz érdemi döntést.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6.6.

X polgármester tájékoztatja a Kepxiselt'i—testt'iletet.
hogy a Salgótarján és Térsége
()nkonnz'tnyzatainak Társulása 'liársulási 'lanácsa 2017. október
254 ülésén módosította a Kelet—
Nograd "liérsegi
llulladekgazdálkodási Társulás iliársulási Megállapodását.

A Társulási Megállapodás 7. számú módosításának elfogadásához
a társulásban rósrtvevő helyi
önkormányzatok képviselö—testületeinek minősített többséggel
meghozott határozatá szükséges.
A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő—testület 5 egyhangú
igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:

Kamnesság Kő/seg (")nkortnt'tnwát Kepx iselő—testületének
36/2017. /XH. 14. / határozata

Kishartyán Község, Önkormányzatának Képviselő—testülete
a Kelet—Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társul
ási

Megállapodásának 7. számú módosítását és az egységes szerkezetű
Társulási Megállapodást az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő; azonnal

elelős; illőth (l'iliamór polgármester

6.7.
A polgármester ismerteti Rácz Jánosné Bada Renáta Karancsság,
Palóe út l3/b kerelmet.

amiben keri ay ingatlana előtti mezőgazdasági úttal csatlakozó burkolatlan
rész, kötelesek mivel
ti!, ott közlekedő gepek közlekedésre liasznt'ilhntlanm'i teszik . elsősorban csapadékos
időben.
A szóbeli előterjesytest követően a Képviselő—testület 7 egyhangú igen szavazással
ar alábbi
határozatot hozza:

Karanesság Község Önkormányzat Képviselöwtestületenek
37/2016./XII.14./ határozata
Karancsság Község Képviselő—testülete Rácz Jánosné Bada Renáta

Karancsság. Palóc út 13/b kerelmet megtárgyalta pénzügyi forrás hiányában
az útszakasz szilárd telülett'i kialakítását jelenleg nem tudja biztosítani.
Átmeneti megoldásként a sármentes szemely közlekedés erdekebenjárdalapok
lerakására kerül sor.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Ezt követően az pol gártnester af. ülést bezárja

r,!"

[fa/i

Rk

§?

Col/isten e

fu

Tóth Tihame'r

KÉt—(öskény'i éter

polgármester

jegyző %

w"

%

*

Tőzsér Dezső
jkv.hitelesitö

W—

Hajdara Roland
jkv.hitelesitő

()

Karancsság Község Pnlgármesterétől

itufanivó
Magyarország helyi Önkormányzattalról szóló 201 Levi CLXX
XIX. törvény 44—45.§ —ai alapján

Karanessag Község Önkormányzat Képviselő—testületét
2017. december 14 -én (csütörtök ) 16.00 órára
összehix um.

Az ülés helye: Karancsság Község Önkormányzat tanácsterme

3l63.Karanessaga Kossuth út 64.szám
Napirendi javaslat
l Smelalis eelú tt'wifa támogatás hel§i szabályairól szóló rendelet megalkotása
twilgítgmijggggtgi l't'nh 'liihamer polgármester

2./ Helyi adó —és talajterhelési rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Köröskenyi Péter jegyző
3./ A helyi népszavazás kezdeményezesóröl szóló rendelet megalkotása
[Alfl§§l_rggjp5(l§; 'l'óth 'llllmmór polgarmester

Kt'íröskenyí Peterjegyzö
4./ Sagújlalui Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás és a Képviselő—
testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

_lilöterjesztö: Tóth Tihamér polgármester
is,/" Karanessag Község Önkormányzata Kópviselöntestületenek a települegtejlesztessel és
települeskep—Crx'enyesítessel összefüggő partneri egyeztetes helyi szabályairól szóló
Önkurmz'tnyati rendelet megalkotása

6./ Egyebek
lilgterjegztg'í;_"l"óth Tihamér pelgarmester

Karanessag, 2017. december 7.

Tóth Tihamér
polgárm ester

10

JELENLÉTIíV

Karancsság Önkormányzat Képviselő—testületének 2017. december 14—én megtartott testületi
ülésén megielentekről

Tóth Tihamér polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester
Berki András képviselő
Durnyik József képviselő
Hajdara Roland képviselő
Kászi Richárd képviselő
Vidéki Attila képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Köröskényi Péter jegyző
Csonka Melinda RNÖ elnöke

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testü
letének

ll/lel7.(XlI.15.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §—ában kapott felhat
almazás alapján Magyarország
Alaptöryénye 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározot
t feladatkörében eljárva a

következőket rendeli el:
l.§

(l) A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlás
hoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás
alapján a központi

költségvetés szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosi
tott Karancsság

Község Önkormányzat részére.
(2) A rendelet célja. hogy Karanesság településen elök részére támogatást
nyújtson szociális
rászorultság alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális célú
tűzifa támogatás.
egyszeri juttatás jogosultsági, igénylési, odaítélési feltételeit

(3) A rendelet hatálya kiterjed Karanesság közigazgatási területén életvitelszerűen
lakó.
valamint lakóhellyelt tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.

ix)

"f):

(4) A jelen rendeletben használt család. egyedül élő. és háztartás fogalmára a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi llI. törvényben meghatározottakat
kell
érteni.

(i) A képviselówtestület a rendelkezésére álló keret mértékéig a rászorulókat vissza nem
térítendő természetbeni támogatásként 0. 5 m'? szociális tűzifa támogatásban részesíti.
(2) Szociális rászorultság szempontjából előnyt élvez az a kérelmező, aki a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátására.

lakásfenntartási támogatásra. illetve települési támogatásként folyósított lakhatási támogatásra
jogosult. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő. három vagy több kiskorú gyermeket nevelő

család. egyedül élő időskorú.
(3) A tüzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

3.§
(l) A támogatás megállapíiása iránti eljárás kérelemre
indul. a szociális tüzifá

rá való
jogosultságról a polgármester átruházott hatáskörében határozattal
dönt és gondoskodik a tűzifá
kiszállításáról.

(2) A kérelmet 2018. január 5—ig lehet benyújtani a Karancsság Község
Önkormányzata
(3163 Karancsság. Kossuth út 64.)

(3) A tűzifá átvételét ájogosull aláírásával átvételi clismervényen igazolja.

( 4) A tüzifá szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik
.

4-§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 2018. április 30. napján hatályát veszti
.

Karancsság. 2017. december 14.

Tóth iha er
polgármester

Kíhlrdelve.
Káránesság. 3017. december 15.

.t Tervezet"

Karanesság Község Önkormányzat Képviselő-testületének

/2017.(XII. .) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete a szociális igazgat
ásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill, törvény 26. §—ában kapott felhatalmazás
alapján Magyarország
Alaptörve'nye 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat
körében eljárva a
következőket rendeli el:

l.§
(l) A települési ónkormányzatok szociális célú tűzilavásárláshox kapcsolódó
kiegészítő
támogatásról szóló belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján
a központi
költségvetés szociális tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosito
tt Karanesság

Község Önkormányzat részére.
(2) A rendelet célja hogy Karanesság településen elök részére támogatást nyújtson szociális
rászorultság alapján meghatározza a természetben nyújtott szociális célú tűzila támogatás.
egyszeri juttatas;jogosultságk igénylési. odaítélési feltételeit

(3) A rendelet hatálya kiterjed Karancsság közigazgatási területért életvitelszerűen lakó.
valamint lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.

(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvényben meghatározottakat kell
erteni.
2.§

(l) A képviselö—testület a rendelkezésére álló keret mértékéig a rászorulókat vissza nem

térítendő természetbeni támogatásként O. 5 m) szociális tűzifa támogatásban részesíti.
(3) Szociális rászorultság szempontjából előnyt élvez az a kérelmező. aki a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi ill. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátására.
lakásfenntartási támogatásra. illetve települési támogatásként folyósított lakhatási támogatásra
jogosult., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló töwényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő, három vagy több kiskorú gyermeket nevelő

család. egyedül élő időskorú.
(3) A tűzila támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg.
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

3.§
(l) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. a
szociális tüzifára való

_iogosultságról á polgármester átruházott hatáskörében határozattal dönt és gondos
kodik a tűzifá
kiszállításáról.

(2) A kérelmet 2018. január 5—ig lehet benyújtani a Karancsság Község Önkormányzata
(3 l 63 Káráncsság. Kossuth út 64.)

(3) A tűzifá átvételét ajogosult aláírásával átvételi clismervénycn igazolja.

(4) A tűzifá szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

£L§
li rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 2018. április 30. napján hatályát veszti.

Kái'áiicsság_ 2017. december

Tóth Tihamér
polgármester

Köröskényi Péter
jegyzo

Kihirdetve.

Karancsság. 2017. doc—ember .
Köröskényi Péter

jegyző

INDOKLÁS
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló /2017.(Xll
.) önkormányzati
rendelethez

l.§-hoz
A belügyminiszter a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló rendelkezése lehetőséget ad az Önkormá
nyzatnak.
hogy a tüzelökent hasznalhato fa beszerzéséhez támogatást vegyen igénybe.

A támogatott természetbeni juttatás jogosultság feltételeit az önkormányzat kepviselötestülete

rendeletben köteles szabalyozni. A javaslat szerint a szociálisan rászorulók részére a téli
f't'itéshez szükséges tüzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható.
A támogatás mértéke: családonként 05 m3 Az elbírálás során előnyt élvez. az. aki aktív korúak
ellátására vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
lakastenntartási támogatásra jogosult. illetve települési támogatásként folyósított lakhatási

támogatásra jogosult. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel három vagy több kiskorú

gyermeket nevelő család. egyedül élő időskorú
A támogatás iránti kérelmeket 2018._január 5. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása
jogvesztő. A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

2.§—hoz

Hatályba léptető rendelkezés. A pályázati kiírás szerint a támogatás felhasználásáról pedig
?.(ll 8.április hónapban kell elszámolni, így a rendelet hatályát veszti 2018. április 30. napján,

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1 .Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
A szociális célú tüzelőanyag tánmgatas a lakosság széle köre számára nyújt
.fűtési szociális

támogatást a téli hónapokban. A szociális célú tüzit'a támogatás nyújtása
a hátrányos
helyzetű, rászoruló családok személyek számára nagy segítséget jelent.
A tüzifa
vásárlásához szükséges saját erőt az önkormányzatnak kell biztosítania a költség
vetésében.

A rendelet—tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs.
2. Környezetihatás:
Nincs.

3. Egészségi következmények

A rászorulók számára a lakás fűtésének bíztasitásával megelőzhető a kihűlésr esetleges
megfázásos megbetegedések,
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Az adminisztráció megemelkedése várható az. Közös l—livatalban.
5. Jogszabálymegalkutásának szükségessége. A jngalkotás elmaradásának várható

következménye
A

helyi

önkormányzatuk

szociális

célú

ttlxifavásarlashnz

kapcsolódó

kiegészítő

támogatásáról szóló pályamű kiírás szerint a támogatás feltétele. hogy a települési
önkormányzat a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit
rendeletben szabályozza, amelyet az elszámoláshoz csatolni kell.
6. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A jngsxabály alkalmazásához szükséges személyi. szervezeti. tárgyi és pénzügyi l'cltétclck
biztosítására a feltételek rendelkezésre állnak.

Karancsság, 2017. december 7.

ló

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének
12/2017. (XII.]S.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjra venatkozó eljárási szabályokról
szóló 10/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karancsság Közgég ("')nkm'mámfzat Képviselő—testülete a környezetterhele'sí díjról szóló 2003.

évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján. a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1 ) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi

önkormányzataíról szóló 201 l. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés l 1. pontjában
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

l.§
A talailerheleei díjra vonatkoxó eljárási szabályokról szóló 9/201 7.(X.25.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdés helyébe a következö rendelkezés lép;
..A környezetterhelesi díj megfizetésére, bevallására az ehhez kapcsolódó _jogkövetkexmel'lyekre.
a megállapításához, és a beszedéséhez valójog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére. valamint
végrehajtására az e rendeletben és a tht—ben nem szabályezott kérdésekben az adóigazgatási

rendtartásról szóló törvény a! adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által
lbganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

ze
A rendelet 201 8. január 1. napján lép hatályba. és az azt követő napon hatályát veszti.

Karanesság. 2017.december 14.
fg

Tóth Tihamer

polgármester

Kíhirdelve.
Karancsság. 2017.deccmher l 5.

Köröskényi/Bléter
jegyző §

,, Tervezet ,,

Karancsság Község Önknrmányzat Képviselő—testületének
/2()l7.(Xll..) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjra vonatknzó eljárási szabályokról
szóló 9/2017(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáró
l

Karancsság Község Önknrmányzat Képviselő—testülete a környezetter
helési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazá
s alapján, a lX/lagyamrszág
Alaptörveny'e 32. cikk (1 ) bekezdés a) pontjában. valamint a Magya
rország helyi
Önkormán) mtuiról szóló Btll l. evi CLXXXIX, törvény 13. § (1)
bekezdés l 1. pontjában

meghatámmtt lbladatkörében tt következőket rendeli el:

1—§
A talajterhele'si díjra vonatkozó eljárási szabályokról szóló 9/2017.(X.25.)
önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés
lép:
"A köt'nyexettethelóni díj megfizetésére. bevallására. az ehhez kapcsolódó_iogkövetkezményekre,
a megállapítáSálwx es a beszedéséhez x aló jeg elévülésére. pénzügyi
ellenőrzésére. valamint
végrehajtására az e rendeletben és a tht—bcn nem szabályozott kérdésekben
az adóigazgatási
rendtartásról szóló törvény; az adózás rendjéről szóló törvény, és az adóhatóság
által
l'oganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

3.§
A rendelet 2018. január !, napján lép hatályba. és az azt követő napon hatályát veszti.

Karancsság, 20 l 7.december

Tóth Tihamér
polgá rmester

Köröskényi Péter
jegyző

Kihirdetve.

Karancsság. 201 7.december
Köröskényi Péter

jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI

LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §—a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a
jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2)

bekezdése alaman az előzetes hatásvizsgálat keretében az, alabbi tényezők vizsgálata szükséges:
Társadalmi hatásuk:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása az eddigiekhez képegt nincs.
Gazdasági költségvetési hatások:

Gazdasági változást a rendelet új formában történö elfogadása nem lóg okozni.
Környezeti hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyaknrolt hatásainincsenek.
Egészségi következménvek:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségre gyakorolt hatásai nincsenek.
Adminisztratív terheket bel'olvásoló hatások:
A rendeletben lbglaltak vógrchaltása az adminisztratív terheket nem érinti.
A iogszabálv megalkotásának szükségessége;
Jogszabályból adódó kötelezettség a helyi rendelet összhangjának megteremtése a törvényi
szabályokkal, ezért a felülvizsgálat és a módosítás. A _jogszabályalkotás elmaradása esetén
törvényességi felhívás érkezhet a Kormány/hivataltól.

A logsz—zabált! alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgvi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges szemelyt szervezeti. tárgyi óS pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak, aznkat az önkormányzati hivatal biztosítja.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2017. (Xll.15.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezésérőlh az.
európai polgári kezdeményezésről. valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIll. törvény 92.§—ában kapott felhatalmaxás alapján. az Alaptörvény 32. cikk (l)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l—§
Helyi népszavazást a település, választópclgárai 25 százalékának megfelelő számú választópolgár

IX)
'fJ:

kezdeményezhet,

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Karancsság, 2017.deeember 14.

(Ag
*l'óth Ti ame'r
pnlgármcster

Körőgkényi

jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került.

Karancsság. 20! 7.121 3.
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Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének
0017. (XII. .) önkormánvzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete a népszavazás kezdeményezéséről. az

európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVlll. törvény 92.§-ában kapctt fblhatalmazás alapján. az Alaptörvény 32. cikk ( 1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

]§

Helyi népszavazást a település választópolgárai

százalékának megfelelő számú

xálasztópolgár kezdeményezhet.
%;

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Karancsság " 2017.december . —

Tóth Tihamér
polgármester

Köröskényi Péter
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került.

Karancsság, 201712. .

Köröskényi Péter

lk)

jegyző

Előterjesztés
a helyi népszavazás kezdemenyezóséhe? szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet

meg; lkotasahoz
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezéséröl. valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVlIl. törvény (a továbbiakban: sttv.)
szabályozza a helyi népszavazás kezdeményezésére és a helyi népszavazási eljárásra vonatkozó
szabályokat.

Ax sttv. 92. §—a felhatalmazza a Képviselő—testület arra. hogy önkormányzati rendeletben
állapítsa meg a népszavazáshoz szükseges választópolgárok számát.
..92. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselö—testülete. hogy rendeletben határozza meg a
helyi népszavazás kezdeményezésehez szükséges választópolgárok számát."

Az NSXW. 34.§—a alapján:
"34. § (l) Helyi nepszavazast kezdeményezhet
a) a képviselö—testület tagjainak legalább egynegyede.

b) a képviselö—testület bizottsága.
e) az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár. ami nem lehet kevesebb a
választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.
(2) A képviselő—testület köteles elrendelni a helyi népszavazást. ha azt az önkormányzati rendeletében
meghatározott számú választópolgár kezdeményezte."

A népszavazás kezdemenyezesehez szükseges választt'ipolgárok számát kell meghatározni a

törvényben szabályozott keretek között mely nem lehet kevesebb a választópolgárok lO%—ánál.
és nem lehet több a választópolgárok 25%-ánál.
A rendelet tervezet előkészítésre került azzal, hogy a Képviselő—testület javaslata szükséges a

pontos százalék meghatározására.

INDOKOLÁS
A rendelet megalkotására jogszabályban történt felhatalmazás alapján az önkormányzat köteles.
A rendelet

l.§—a meghatározza a település választópolgát'ainak meghatarozott (%Y-ál, akik

népszavazást kezdeményezhetik.
2.§—a a rendelet hatálybalépést állapítja meg.

a helyi

HATÁSVIZSGÁLATI

LAP

A jogalkotásról szóló 2010 évi CXXX. törvény 17. §a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a
jogszabályeelőkészítoíe felméri a szabaly/ozás várható következményeit A törvény]17 § (2)

bekezdése alapján 37 elo7etes hatásvi/sgálat keretében a? alábbi tényezök vizsgálata szükséges:
Társadalrni—gazdasági hatása: nincs

líöltse'rgygtygai hatása

nincs

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adnltnisytintiv terhekethelolvásoló hatásagtines

l
gyéb
hatása: nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:

A jogszabályi felhatalmazás rendeletalkotási kötelezettséget ró a Képviselő—testületre, melynek
elmaradása a törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén 'árható következmények: Törvényességi felhivás

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi. szervezeti. tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. azokat az önkormányzati

hivatal biztositja.

ki

%A

%

30/2017. (XILM) határozat melléklete

" __ "MEGÁLLAPODÁS
Kozos; ()tprRMANYZA'n HIVATAL
ALAKITASAROL es FENNTARTÁSÁRÓL
I.sz. módosítás

LA megállapodás 5. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:

..A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. A jegyző akadályoztatása esetén a Hivatalt az aljegyző
helyettesíti. ..
ZA megállapodás 8. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
,,Az aljegyző munkarendjét ajegyzö a polgármesterek egyetértésével határozza meg]
3. A megállapodás ll. pontja az alábbiak szerint módosul:

" A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 10 fő teljes munkaidős: ebböl:
l lőjegyxö.
l l'ö aljegyző.

Sagújfalu székhely:
Karancsaági Kirendeltség:

3 fö ügyintéző,
3 fő ügyintéző.

Kishartyáni Kirendeltség:

2 fő ügyintéző."

zata—tek.;
Jelen megallapodast Sagújlalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 52/2017 (XII. 12.)

számú határozatával. Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testt'tlete 30/20l 7. (Xll. ! 4.)
számú határozatával. Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő—testülete lO3/2017.(Xll.6.)

számú határozatával fogadta el

Tóth Tihamér

Szentes Attila

Karancssag község polgármestere

Ságújfalu község, polgármestere

Sándor Attila
Kishartyan község polgármestere
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MEGÁLLAPOPÁS közös ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ALAKITASAROL es FENNTARTÁSÁRÓL
(Egy séges szerkezetben az i.szmódosítással)

Ságújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3162 Ságújfalu, Dózsa Gy. út
ii.:kepviseli: Szentes Attila polgármester).
Karanesság Község Önkormányzatának Képviselő—testülete (3163 Karanesság. Kossuth út
64; képviseli: Tóth Tihamér polgármester) és
Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3161 Kishartyánt Rákóczi
út

70.: kepviseli: Varga Oszkár polgármester) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
ZOH. evi (ÉLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85! §—ban foglalt felhatalmazással élve

igazgatási feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak és tartanak fenn 2013.
január 1. napjától az alábbi feltételek szerint.
1. A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése:
Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye: 3162 Ságújfalu. Dózsa Gy. út 15.
3. A s7e1'7ödő kepviselo—testületek megállapodnak hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkor-

mányzati Hivatal Rai'anesság községben a Kossuth út 64. szám alatt állandó jelleggel
..Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági Kirendeltsége". valamint Kishartyán

községben a Rákóczi út 70. szám alatt állandó jelleggel. "Ságújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal Kishartyáni Kirendeltsége" elnevezéssel kirendeltséget működtet Karancsság es

Kishartyán települést érintő, az önkormányzat működésével, a polgármester, jegyző hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével. végrehajtásával, az önkormányzatok egymás közötti
és az állami szervekkel történő együttműködés Összehangolását célzó feladatainak a
meghatározása. tmáhbá a közös hivatal megalakításának. szen ezeti telepítésének. szemelyi—.

tárgyi lelteteleinek a meghatározása. annak érdekében. hogy valamennyi érintett településen
biztosítva legyenek az önkormányzati működés feltételeit az állampolgárok lehetöleg azonos

szinten jussanak hozzá a hivatali szolgáltatásokhoz.
3. A Közös Önkormányzati Hivatalt az érintett képviselö—testületek együttes ülésen. minősített
többségi döntéssel hozzák létre. illetve fogadják el az erről szóló megállapodást. A megállapodás
módosítását a képviselö—testületek ugyancsak minősített többségű döntéssel kezdeményezik es a
modositast'thox az erintett kepviselöntesttiletek egybehangzó döntése szükséges.
4. Az érintett képviselö—testületek polgármesterei megállapodnak abban hogy a Mötv. l46/C. §

(2)

bekezdése értelmében

a megszűnő

Ságújtalu—Karanesság

Községek

Körjegyzöség

körjegyzőjet w annak egyetértésével % a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjekent pályázati
kiírás nélkül tovább foglalkoztatják.

5. A Közös Önkormányzati Hivatalt ajegyxö ve/etí, ' Ajegyzöt a/ aljegyző helyettesiti. Ajegyzö
akadalyoztau'tsa eseten a Hivatalt az alja—gy zó helyettesiti, Ajegyzo kinevezéshez es telmenteshez

Ságújlalu. Karanesság és Kishartyán települések polgármestereinek lakosságszám—arányos.
többségi döntése szükséges.
* Módosította Ságújfalu a 52/2017 (Xll. 12.) Kt számú határozat. Karancsság 30/2017.(Xll.l4).
Kt. számú határozat. Kishartyán 103/2017. (Xll.6.) Kt számú határozat. HatályosZOlSjanuár l.

Többségi a döntés akkora ha az érintett települések összlakosságat 100%—nak tekintve .,, a polgár—
mesterek által leadott azonos nemű szavazatok alapján az. adott településekre vonatkoztatott
százalékarány összesítve meghaladja az 50%ot; vagyis: Ságújt'alu község lakossags7ama 1058

főt Karancssag község lakosságszáma 1234 fő Kishartyán község lakosságszáma 589 tő
(mindösszesen 2881

Karanessag

község

fő). így Ságújfalu község polgarmestetének szavazati aránya 37%_

polgármesterének

szavazati

aránya

43%.

Kishartyán

község

polgármesterének szavazati aránya 20%.
6. A jegyvzö tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Ságújfalu község polgármestere
gyakorolja
7. Ajegyzö vagy megbízottja köteles valamennyi önkormányzat képviselö—testületi ülésén részt
venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

8. Ajegyzö az alabbi időpontokban tart ügyfélfogadást:
Ságújfalu: hétfö, szerda
Karancssag: kedd. csütörtök
Kishartyan: péntek

2 Az aljegyző munkarendjét ajegyző a polgármesterek egyetértésével határozza meg.
() A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére működésére vonatkozó szabályokat a jegyző
készíti el ay a megallapodottelekkepxtselo—testulett határozatban jóváhagyott egyetértésével

talik hatályossa A Közös ()nkormányzati Hivatal üsyrendjét Sagújtalu Onkormam/atanak
Képviselő--testülete fogadja el es hagvjajova Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő—
testülete es Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő——testülete véleményével és
egyetértésében,

10. A Sagújlalui Közös Önkormányzati Hivatal és a Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági
és Kishartyani Kirendeltségének dolgozoi tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyző
gyakorolja.
11.3 A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 10 fő teljes munkaidős: ebből:

Ságújfalu székhely:

1 főjegyző.
1 fő aljegyző,
3 l'ő ügyintéző.

Karanessagi Kirendeltség:
Kishartyani Kirendeltség:

3 ra ügyintéző.
2 to ügyintéző.

12. A szerződés képviselö-testületek kijelentik továbbá, hogy az igazgatási munka ellátásához

szükséges személyi és tárgyi feltételeket az, érintett településeken biztosítják.
Modo—ntottaSagujtalu a52/2017 (XII. 12.) Kt számú határozatr Karancssag 30/2017 (XII 14 )
Kt. számú hatatoxak Kishartynn 103/2017. (Xll. 6) Kt számú határozat Hatályos: 2018.január 1

3 Módosította Sagittjtalu a 52/2017 (Xll. 13.) Kt számú hataroxaL Karanessag 30/2017.
(Xll.l4.)Kt. számú határozat. Kishartyan 103 /2017. (Xll.ó._) Kt számú határozat. Hatályos:

2018.januar 1.

l3 A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselőtestületek
együttes ülésen határozzák meg A szer/őrlő kepviselö—testületek kijelentik. hogy a Közös
Önkormánymti Hivatal fenntartásának költségei hez a? érdekelt képviselőtestületek az. alábbiak
szerint járulnak hozzá:
131 A működési és fenntartási költségekhez Ságt'tjtalu Község, Önkormányzata 3f—8ad
Karancsság KÖYSég Önkormányzata 3/8—ad Kishartyán Község, ()nkormány7ata ")./8ad

arányban járul ho7zá
14. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal jogosult a mindenkori költségvetési törvényben
meghatározott és jogosultsági feltételek alapján megállapított központi működési támogatás
lehivasára és felhasználására azzal. hogy a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági
és Kishartyani Kirendeltségei működési költségeire forditja.
lS. Szerződő felek úgy döntenek. hogy a 13.l. pontban meghatározott módon megállapított
költség-hozzájárulásaikat a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlő
részletben elöre. minden hónap lO. napjáig,

A települések polgármesterei a hozzájárulás összegét havonta tartoznak átutalni a Közös Önkor—
mányzati Hivatal számláiára,
ló. Körös Önkormányzati llivatalt alapitani es megszüntetnk ahhoz csatlakozni. abból kiválni
önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat követő 60
napon belül lehet.
l7.

Az

önkormányzatok

megállapodnak.

hogy

bármely

tag

kilépése

vagy

a

Közös

Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén egymással szemben tárgyi eszköz és ingatlan vagyon
tekintetében elszámolni valójuk nincs, egymással szemben nem támasztanak követelést.

l8. Más településeknek a Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozni csak a társult
önkormányzatok minősített többséggel meghozott döntése alapián és előzetes egyetértésével
lehet.
19. A Közös Önkomiányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint

együttes képviselö—testületi ülésen kell határozni. A három testület azonban felhatalmazza annak
polgármestereit. hogy két testületi ülés közötti időben döntést igénylő ügyekben együttesen
határozzanak.
20. A megállapodás rendelkezéseit 2013.január 1. napjától kell alkalmazni.

Jelen megállapodást a felek elolvasás után. jóváhagyólag aláírták.
Ságt'tjlitlu. 2013. december Zl .
Szentes Attila sk.
Ságújialu község polgármestere

'l'óth Tihamér sk.
Karanesság község polgármestere

Varga Oszkár sk.
Kishartyan község polgármestere
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Záradék:
Jelen megállapodást Ságújfalu Község Önkormányzat Képviselő—testülete a 56/2012. (XII. 21.)
számú. Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete 47/2012. (XII. 21.) számú.

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő—testülete 50/2012. (X11.2l.) számú hatáx'ozatáva!
hagytajóvá. amelyek ;elen Megállapodás mellékletét képezik.

MEGÁLLAPODÁS
§ágújfalu Községi Önkormányzat. Karancsság Községi Önkormányzat és Kishartyán Községi

Önkormányzatok polgármesterei a Ságiiilalui Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 3l62
Ságiii falu. Dózsa Gy. lS. alakításáról és fenntartására kötött megállapodás 4. pontja értelmében
azt kiegészítve. egyetértenek és külön megállapodnak abban. hogy a Közös Önkormányzati

l—livatal jegyzője 20l3. január l—jétöl kezdődően Köröskényi Péter, a Ságújfálu—Karancsság
Községek Koijegyzöségjelenlegi kiiriegyzöje legyen.
Ságújlálu. 20 l 2, december 21.

Szemes Attila sk.

Tóth Tihamér sk.

Ságújl'alu község polgármestere

Karancsság község polgármestere

Varga Oszkár sk.
Kishartyán község polgármestere

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás 2018.január l-től hatályos, az lsz módosítást a
Képviselő—testületének az alábbi határozatikkal jóváhagyólag elfogadták:

Ságújlalu Község Önkormányzat Képviselő—testülete a 52/2017 ( Xll. 12.) számú határozatával.

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete 30/2017. (Xll.l4.) számú határozatával.
Kishartyán Község ('*')nkormányzuia Képviselő-testülete lO3/20l7.(Xll.6.) számú határozatával.

Szemes Attila
.
Jági'iilalu község polgár ff.. '

th Tihamér

%§
Sándor Attila
Kishartyán község polgármes %e
m
w

—"

ÖüÉf óskényi Petr
§'e"; * jegyző
;
§

fá

Éna
a?

Karanesság Község Önkormányzat Képviselő—testületének
"
14/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
13/2015. (11.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karancsság

Község

Önkormányzatának

Képviselő—testülete

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

a

Magyarország

helyi

143. § (4) bekezdésében foglalt

lelhatalmaxás alapján az. Alaptól-vény 32. cikk (l) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
l.§
Az Önkormányzat és Szervci Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 3/20l5. (ll.l?..')
önkorn'tányzati rendeletének (a továbbiakban Rendelet) 34. §- a 2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
.. (2) A polgármester a jegyző javaslatára —— a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint
határozatlan időre aljegyzőt nevez ki, a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott
feladatok clle'ttágára."

M
A Rendelet 34. §— a következő (3) számú bekezdéssel egészül ki:
.. (3) A jegyzői es aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlense'ge. illetve akadályoztatása esetén a

jegyzői feladatok ellátásáról a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési

b

%A

Szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. ..

A Rendelet 3. SZ melléklete az l, melléklet szerint módosul.

lí rendelet 2018. január 1. napján ép hatályba

Karancsságr 2017.december l4.
i

§)

gli—tsa §

UR

Tóth Tihamér

wöskényi

polgármester

jegyző

Záradék;
Kihirdetve. 3017 december 15
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'ter

l. számú melléklet a l4/20l7. ( XlllS.) önkormányzati rendelethez

1. A Rendelet 3. mellékletének II. 2. pontjában az első mondat helyébe a következő szöveg lép.
.. A Hivatal! aljegyző veze/í, aljegyző! az aljegyző helyettesíti. a_jegyző akadályoztatása esetén a
Hivatal! az aljegyző vezeti. "
2. A Rendelet 3. mellékletének ll. 3. pontjában az első mondat ;Lgv/o szövegrészt követően

.. aljegyző" szöveggel egészül ki.
3. A Rendelet 3. mellékletének III. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
,. il: önkermányzali hívnia! engedé/yezet! létszáma: ] ()jö'.
Szervezeli tagozódáx alapján:
A KÖZÖS ()nkormánvzu/i Him/al székhelvén a köztisztviselők létszáma.-

a) jegyző:
15) aljegyző:

17) ügyintéző:
A Közös Önkormámtzati Hivatal Karcmcssági Kirendeltsége—Ének (lé/száma;
A KÖZÖS Önkormányzati Hivatal Kíshar/yání Kírendelmégének létszáma:

5 _fő'.

! jó"
[fő

3jö'
3er
2_/ő' "

4. A Rendelet 3. mellékletének IV. 2. es 3. pontjaiban az első mondatai a jegyző szövegrészt
követően ,,ctljetyzóm szöveggel egészülnek ki.
S. A Rendelet 3. mellékletének V. pont harmadik mondata a ..jegyzö" szövegrészt követően
., ti!/egyző" szöveggel egészül
ki.
;.

6. A Rendelet 3. mellékletének Vlll. pont első mondat a) pontjan ._jegyzö" szövegrészt követően

,. aljegyző" szöveggel egészül ki.

7. A Rendelet 3. mellékletének 2.számú mellékletében ,,A Közös Önkormányzati Hivatal

'v)
,...

szervezeti ábrája" a Jegyző" szövegrészt követően aljegyző" szöveggel egészül ki.

.!Yervezet"

/2017. (XII. ) határozat melléklete

" " "MEGÁLLAPODÁS
K()Zt)§()§Kt)lkMANYZA1"I HIVATAL
ALAKITASAROL ES FENNTARTÁSÁRÓL
'

I.sz. módosnás

LA megállapodás 5 pontja az alábbi szöveggel egészül ki:

..A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. A jegyző akadályoztatása esetén a Hivatalt az aljegyző
helyettesíti. ..
2.A megállapodás 8. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
,.sz aljegyző munkarendjét a jegyző a pdlgármcsterck egyetértésével határozza meg.

3. A megállapodás 1 1. pontja az alábbiak szerint móddsul:
" A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 10 fő teljes munkaidős: ebböl:
l főjegyzőt

1 fő aljegyző,
Ságújfalu székhely:
Karancssági Kirendeltség:

3 fő ügyintéző,
3 fő ügyintéző.

Kishartyánl Kirendeltség:

2 fő ügyintéző."

Záradék;

Jelen Ittegállapndást Ságújfalu Község Önkormányzat Képviselő—testt'tlete a 52/20l 7 (XII. 12.)
számú határozatával Karancsxság Község, Önkormányzat Képviselő—testülete 30/2017. (Xll,l4.)
számú határozatával. Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő—testülete 103/2017.(Xll.6.)

számú határozatával fogadta el

Tóth Tihamér

Szentes Attila
Ságújfalu község polgármestere

Karancsság község polgármestere

Sánddr Attila
Kíshartyán község polgármestere
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MEGÁLLAPODÁS közös ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ALAKITASAROL es FENNTARTÁSÁRÓL
(lágy séges szerkezetben az 1.szmodositással)

Ságújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3162 Ságújfalu, Dozsa (ly. út

lő.;kepviseli: Szentes Attila polgármester).
Karancsság Község Önkormányzatának Képviselő—testülete (3163 Karancsság. Kossuth út
64; kepviseli: Tóth Tihamér polgármester) és

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő—testülete (3161 Kishartyan. Rákóczi út
70; kepviseli: Varga Oszkár polgármester) a Magyarország helyi önkormány zatairól szóló

2011. évi CLXXXlX. törvény (a tovabbiakban: MÖtv) 85. §—ban foglalt felhatalmazással elve
igazgatási feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak es tartanak fenn 2013.

január 1. napjától az alábbi feltételek szerint.
1. A Közös Önkon'nanyzati Hivatal hivatalos megnevezése:
Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye: 3162 Ságújfalu. Dózsa Gy. út 15.

2. A szerződő képviselö—testületek megállapodnak. hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkor-

mányzati Hivatal Karancssag községben a Kossuth út 64. szám alatt állandó jelleggel
..Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági Kirendeltsége". valamint Kishartyán

községben a Rákóczi út 70. szám alatt állandó jelleggel. ,,Ságújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal Kishartyani Kirendeltsége" elnevezéssel kirendeltséget működtet Karanesság és

Kishartyan települést érintő. az önkormányzat működésével. a polgámesten jegyző hatáskörébe
tartozó ügy ek döntésre való előkészítésével. végrehajtásával, az önkormányzatok egymás közötti

és az állami szervekkel történő együttműködés összehangolását célzó feladatainak a
meghatározása. továbbá a közös hivatal megalakításának, szervezeti felépítésének. személyim.
tárgyi feltételeinek a meghatározása. annak érdekében, hogy valamennyi érintett településen
biztoaítva legyenek az. önkormányzati müködés feltételei, az allampolgarok lehetöleg azonos

szinten jussanak hozzá a hivatali szolgaltatasokhoz.

3. A Közös Önkormányzati Hivatalt az erintett képviselö—testületek együttes ülésen. minősített
többségi döntéssel hozzák létre. illetve fogadjak el az erről szóló megállapodást, A megállapodás
módosítását a képviselö—testületek ugyancsak minősített többségű döntéssel kezdeményezik és a
módosításához az. erintett képviselö—testületek egybehangzó döntése szükséges.

4. Az érintett kepviselo—testületek polgármesterei megállapodnak abban. hogy a Mötv. látó/C. §

(2) bekezdése értelmében a megszűnő Ságújt'alu—Karancsság Községek Körjegyzőse'g
kötjegyzt'ijet annak egyetértésével _ a Közös Önkormányzati llivatal jegyzöjekent pályázati
kiírás nélkül tovább foglalkoztatják.
54 A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. ' Ajegyzöt az aljegyző helyettesíti. A_legyzt'i
akadályoztatása esetén a Hivatalt az aljegyző helyettesiti. Ajegyzo kinevezéshez e's felmentéshez
Sagt'tifalu. Karancsság es Kishartyan települések polgámiestereinek lakosságszám—arányos,
tobbsegi döntése szükséges.

' Módosította Sagujt'alu a 52/2017 (Xll. 12.) Kt számú határozat. Karanesság

/2(117.(Xll. ).

Kt. számú határozat. Kishanyan 103/2017. (Xll.6.) Kt számú határozat. l—latályosBOlXJanuár 1.

"tobbsegi a döntés akkor. ha az érintett települések összlakosságát lOO%—nak tekintve a polgármesterek ál tal leadott azonos nemű szavazatok alapján az adott településekre vonatkoztatott

százalekarany összesítve meghaladj a az 50%ot; vagyis: Ságújlalu község lakosságszáma lOSS
tő, Karancssag község lakosságszáma 1234 fő, Kishartyán község lakosságszáma 589 tő
(mindösszesen 2881

Karanesság

község

fő), így Sagújfalu község polgármesterének szavazati aránya 37%,

polgármesterének

szavazati

aránya

43%.

Kishartyan

község

polgármesterének szavazati aránya 20%.
6, A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Sagt'gf'alu község polgármestere
gyakorolja.

7. A jegyző vagy megbízottja köteles valamennyi önkormányzat képviselő—testületi ülésén részt
venni es otta szükséges tájékoztatást megadni.
8 Ajegyző az alábbi időpontokban tart ügyltíllogadást:
Sagttjlaatla: hétfő szerda
Karancssag: kedd csütörtök
Kishartyan: pentek

2 Az aljegyző munkarendjét a jegyző a polgármesterek egyetértésével határozza meg.
9. A Közös Önkormányzati Hivatal szuvezete're működésére vonatkozó szabályokat a jegyző

készíti el az a megállapodó telek m kepviselötestületi határozatban jóváhagyott —— egyetertesével
valik hatályossá A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendi et Ságújlalu Önkormányzatanak
Képviselőtestülete fogadja el és hagyjajóvá Karancssag Község Onkormanyzatának Kepviselőtestülete es Klshartyan Község Önkormányzatának Képviselő——testt'tlete velemenyevel es

egyeterteseben.

lt). A sagújlialui Közös Önkormányzati Hivatal és a Közös Önkormányzati Hivatal Karanessagi
es Kishartyani Kirendeltségenek dolgozoi tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyző
gyakorolja.

l.3 A Közös Önkormányzati Hivatal letszama lt) lö teljes munkaidős: ebből:
l fő jegyző

1 fő aljegyző
Ságújl'alu székhely:

Stő ugyintezo.

Karanessági Kirendeltség:

3 fő ügyintéző,

Kishartyani Kirendeltség:

2 fő ügyintézőt

ll A szerződő képviselő—testt'iletek kijelentik továbbá, hogy az igazgatási munka ellátásához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják.

3Modositotta Sagujlalu a 52/2017 (Xll. ll) Kt számú határozat Karanesság

/20l7. (Xll. .)

Kt. számú határozat Kishartyanl.)972017. (XII ő) Ktszámú hatarozat. Hatály/':os 2011.8januarl.
* Módosította Ságújlalu a 52/210117 (Xll. 12.) Kt számú határozat, Karanessag 0.017. (Xll .)Kt.
számú határozati Kishartyanl 03 /2()l7. (XII.a) Kt számú határozat. Hatályos: 2018,_januar l.

iii. A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselőtestületek
együttes ülésen határozzák meg, A szerződő képviselö-testületek kijelentik hogy a Közös
Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekeit képviselőtestületek az alábbiak
szerint;árulnak hozzá:

l3.l A működési és lenntartási költseiekhw Ságúifalu Község Önkormányzata 3/8-ad
Karanesság Község ()nkormányzata 3/8ad Kishartyán Község Onkormánwata 2/8—ad
arányban járul hozzá.
14. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal jogosult a mindenkori költségvetési törvényben
meghatározott és jogosultsági feltételek alapján megállapított központi működési támogatás

lehivására és felhasználására azzal. hogy a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karanessági
es Kishartyáni Kirendeltséggel működési költségeire fordítja.

15. Szerződő felek úgy döntenek hogy a 13.l. pontban meghatározott módon megállapított

költseg-hozzájárulásaikat a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlő
részletben elöre, minden hónap 10. napjái g.
A települések polgármesterei a hozzáiárulás összegét havonta tartoznak átutalni a Közös Önkor—
mányzati Hivatal számlájára.

ló. Közös Önkormányzati Hivatalt alapitani és megszüntetni. ahhoz csatlakozni abból kiválni
önkormányzati ciklusonként csak egyszer. a7 általános helyhatósági válas7tásokat követő 60

napon belül lehet.
17. Az önkormányzatok megállapodnak, hogy bármely tag kilépése vagy a Közös
Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén egymással szemben tárgyi eszköz és ingatlan vagyon
tekintetében elszámolni valójuk nincs, egymással szemben nem támasztanak követelést.

18, Más településeknek a Kö7ös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozni csak a társult
önkormz'tnyzatok minősített többséggel meghozott döntése alapján és előzetes egyetértésével
lehet.

ii), A Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint
együttes kepviselömtestt'lleti ülésen kell határozni. A három testület azonban felhatalmazza annak
polgármestereit. hogy ket testületi ülés közötti időben döntést igénylő ügyekben együttesen
határozzanak.
20. A megállapodás rendelke7óseit 2.013.január 1. napjától kell alkalmazni.
Jelen megállapodást a felek elolvasás után. jóváhagyólag aláírták.
Ságt'tilalu, 20l2. december 21 .
S7entes Attila sk.
Ságuitaln község polgári'nestere

Tóth Tihamér sk.
Karancsság község polgármestere

Varga Oszkár sk.

Ui

Lá)

Kishartyán kékség polgármestere

Záradék:

Jelen mcgállapudást Ságújfalu Község ('*')nkormányxat Képviselő—tcstt'ücte a 56/2012. (XII. 21.)
számú. Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete 47/2012. (XH. 21.) számú.
Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő—testülete 50/2012. (XHZL) számú határozaiával
hagyta jóvá. amelyek jelen Megállapodás mellékletét képezik.

jó

MEGÁLLAPODÁS
§ágújfálu Községi Önkormányzata Karancsság Községi Önkormányzat és Kishartyán Községi

Önkormányzatok polgármesterei a Ságújfálui Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 3162
Ságújfálu, Dózsa Gy. 15. alakításáról és fenntartására kötött megállapodás 4. pontja értelmében
azt kiegészítve. egyetértenek és külön megállapodnak abban. hogy a Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője 20l3. január l—jetöl kezdődően Köröskényi Péter, a Ságújfálu—Káráncsság
Községek Kötjiegyzösegjelenlegi kötjegyxö'm legyen.

Ságújfálu. 2012. december 2l .

Szentes Attila sk.

Tóth Tihamér sk

Ságúj falu község polgármestere

Karancsság község, polgármestere

Varga Oszkár sk,

Kishartyán község polgármestere

Záradék:

st a
Az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás 2()18.jánuár l—töl hatályos az I.sz módosítá

Képviselő—testületének az alábbi határozatlkkál jóváhagyólag elfogadták:
ával.
Ságújfálu Község Önkormányzat Képviselő—testülete á 52/20l7 (XII. 12.) számú határozat

Karancsság Község, Önkormányzat Képviselő—testülete

0.017. (Xll. ) számú határozatával.

Kishártyán Község Önkormányzata Képviselő—testülete l03/20l 7.(Xll.ó.) számú határozatával.

Tóth Tihamér
Karancsság község polgármestere

Szentes Attila
Ságt'tifalu község polgármestere

Köröskényi Peter
jegyző

Sándor Attila
Kishártyán község polgármestere
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Karanesság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (XII.

.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
13/2015. (11.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karancsság

Község

Képviselő-testülete

Önkormányzatának

a

Magyarország

helyi

őnkm'mányzatairől szóló ZOH, évi CLXXXIX. törvény l43. § (4) bekezdésében foglalt
lblhatalmazoa alapia'm az Alaptőrt'eny 32. cikk ( 1) bekezdés d) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
l.§
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Müködési szabályzatáról szóló 3/2015. (ll.l2.)
önkormányzati rendeletének (a tovabbiakban Rendelet) 34. §— a 2) bekezdése helyébe a

következő rendelkezés lép:
. (2) A polgármester a jegyző javaslatára -- a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint _.

határozatlan időre aljegyzőt nevez kit a jegyző helyettesítésére. a jegyző által meghatározott
feladatok ellátására."
2.§

A Rendelet 34. §— a következő (3) számú bekezdéssel egészül ki:

a
. (3) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve akadályoztatása esetén
jegyzői feladatok ellátásáról a Sagújt'alui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. .,

A Rendelet 3. sz melléklete az l. melléklet szerint módosul.

4..§

li rendelet 2018. január 1. napján ép hatályba

Karancsság. 2017.decembcr .

Köröskényi Peter
jegyző

'llőth "l'ibamer
pol gármester

gíat'adék:
Kihirdetve, 2017. december

Köröskényi Péter.

jegyző
jő

l. számú melléklet a 3017, (Xll. .) önkormányzati rendelethez

ező szöveg lép.
l. A Rendelet 3. mellékletének ll, 2. pontjában az első mondat helyébe a követk
a esetén a
,. A Hivatalt aljegyző vezeti, ajegyzől az aljegyző helyettesíti, a jegyző akadályoztatás
Hivatal! az aljegyző vezeti. "
észt követően
2. A Rendelet 3, mellékletének ll. 3. pontjában az elsö mendatjegyző szövegr
.,ctljegtző" szöveggel egészül ki.

l:
3. A Rendelet 3. mellékletének lll. 1. pontja az alábbiak szerint módosu
.. A: önkormányzati hivatal engedélyezett létszáma: lO/ő.

Szervezeti tagozódás alapján:

sí bili

"__ a("gültig!fg'gájllggljjímlíítight/W5313/3330; u köz/i.sclvís'elők lányaim—tu:
a)

jegyző:

b) aljegyző:
17) ügyintéző:

5 jó'.
[jő

! fő
3fő

ének létszáma:
A Közös Önkormányzati Hivatal Karancssárzi Kirendeltség

3fő

ma:
A Közös Önkormányzati Hivatal Kisharlváni Kirendelts-égének létszá

2 fő "

ai a jegyző szövegrészt
4. A Rendelet 3. mellékletének IV. 2. es 3. pontjaiban az elsö möndat

követően ..aljegvzó" szöveggel egészülnek ki.

követően
S. A Rendelet 3. mellékletének V. pont harmadik mondata a _,jegyzö" szövegrészt
..aljegyső' szöveggel egészül ki.
észt követően
(3. A Rendelet 3. mellékletének Vlll. pont első mondat a) pontja a .,jegyzö" szövegr
.,aljegvgóm szöveggel egészül ki.

ányzati l'livatal
7. A Rendelet 3. mellékletének 2.számú mellékletében MA Közös Önkorm
ki.
egészül
szervezeti ábrája" a ,alegyzö" szövegrészt követően aliegeó" szöveggel

39

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének

15/2017. (XII 15.) önkormányzati rendelete
a települési'ejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-éwényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Karancsság

Község

bekezdésének első

Önkormányzata

fordulatában

Képviselő—testülete

kapott

az

Alaptörvény

lélhatalmazas alapján.

a

32.

cikk

Magyarország

(2)

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról. az
integrált telepi'ilésfeileeztési stratégiáról és a telept'tlésrendezési eszközökről. valamint egyes
telept'tlesrendeyési sajátosjogintézményekröl szóló 314/20l2. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §—ában
foglaltakra is a következóket rendeli el:
1.
].

§

E

rendelet

településfejlesztési

hatálya

A rendelet hatálya

Karanesság

stratégiájának.

településtejlesztési

településrendezési

koncepciójának.

eszközeinek.

településképi

integrált

arculati

kézikönyvének és településképi rendeletének készítése. módosítása során a _). § szerinti
partnerekre. valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.
2. § Karanessag településiejlesztési koncepciójának (a tovabbiakban: koncepció). integrált
településfeilesztési stratégiaianak (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek

településképi areulati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a
lakossággal, érdekképviseletk civil és gazdálkodó szervezetekkeli vallási közösségekkel történö
véleményeztetése a települést'eilesztési koncepcióról. az integrált településfejlesztési stratégiáról
es
a
településrendwési
eszközökról.
valamint
egyes
településrendezési
sajatos
jogintémtényekrt'il szóló 314/20l2. (Xl.8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) és
jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
2. A partnerek meghatározása

3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek. jogi személyek és jogi
személyieéggel nem rendelke7ó szervezetek (a tovabbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi
személy vagyiogi személyiséggel nem rendelkezö szervezet.
b) a kishartyani székhellyel., telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.
e) a kishartyani székhellyel bejegyzett civil szervezet.
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Llll. törvény 98. § (2)

bekezdés e) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásaba — a
partnerségi egyeztetés megkeydése elött legalabb 30 napnál korabban * a polgármesternél írásban
bejelentkező egyéb szervezet.
3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. § (l) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása

szerinti előzetes es munkaközi tájékoztató keretében %
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen.

b) az önkormányzat hivatalos honlapján. és
e) a www.magyarorszag.hu honlapon közzétett hirdetmény útján. továbbá

d) lakossagi fórum keretén belül szóban történik.
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a Korm. rendelet

(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről
— a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében a
tt ww.magyarorszaghu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
5. §'l"elepülésképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv). településképi rendelet
készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása

a Korm. rendelet szerinti előzetes és

munkaközi tájékoztató keretében ma) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületeni

b) az önkormányzat hivatalos honlapján. és
e) a www.magyarorszag.huhonlapon közzétett hirdetmény útján. továbbá
d) lakossági fórum kereten belül szoban történik.
6. § (l) ilielepülésrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése. módosítása esetén a
partnerek tájékoztatása m a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében -

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen.
b) az önkormányzat hivatalos honlapján. és
c) a www.magyarorszag.lm honlapon közzétett hirdetmény útján. továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) '["elepülésrendezesi eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése. módosítása esetén
a Korm. rendelet szerinti munkaközi
a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről
tájékoztató keretében

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen.
b) az önkormányzat hivatalos honlapján, és

e) a www.magyarorszaghu honlapon közzétett hirdetmény útján. továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(3) 'l'elept'tlésrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén *—
a (4) bekezdés szerinti eset kivételével, — a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről. — a
Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében "a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetótélületem

b) az önkormányzat hivatalos honlapján. és
e) a www.magyarorszag.hu honlapon közzétett hirdetmény útjain továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(4) 'l'elepttlésrendezesi eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, a
Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén. az érintett településen a
veszélyhelyzet következinényeinek a telszamolása vagy a további. közvetlenül fenyegető
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről a
Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében. — a www.magyarorszaghu honlapon

közzétett hirdetmény útján történik.
(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történö készítése. módosítása
esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről w a Korm. rendelet szerinti munkaközi
tájékoztató keretében az önkormányzat hivatalos honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

7. § (l) A hirdetménynek előzetes tájékoztató esetén — tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett
dokumentumot.
bocsájtott
tájékoztatásra
számára
szervek
államigazgatási

határidőt
nyitva álló
benyt'ijtására
észrevételeinek
a partnerek
b)
e) a postaei met vagy elektronikus leveleimet. ahova az észrevétel megküldhetó.
(2)

es

munkaközi tájékoztató esetén — tartalmaznia kell:
A hirdetménynek
a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat.
tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén. legalább a tervezet összefoglaló leírását és
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az

b)

elkészült

a

partnerek

észrevételeinek

jóváhagyandó

benyújtására

munkarészeket.

nyitva

álló

határidőt

és

e) a postaeímet vagy elektronikus leveleimet. ahova az észrevétel megküldhető.

8. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Karancsság Község Önkormányzat
Képviselő—testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében
foglalt szabályozás az irányadó,
4. A javaslatok. vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyílvántartásának módja
9. § ( l) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe
kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a

hirdetmény közzétételét számított Snapon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az
alábbi módokon:
a) papíralapon
az 1. számú melléklet szerinti Partneri adatlap felhasználásával _ a
lkilgármesternek címezve. Karanesság Község Önkormányzatának címére (3l63
Karanesság. Kossuth út 64.) történő megküldéssel. vagy
b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e—mail címre történő megküldéssel.
amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.
(2) Azt a partnert aki az. (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem

nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell
tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

(3) Tárgyalásos eljárásban. az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett
partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló
ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.
(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a

véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás
kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

keretében

további

egyeztetést

(5) Azt a partnert aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott,
vagy adott. de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem

vett részt. kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni. az egy eztetés további szakaszaiban és
eltogadási szakaszban egy aránt.

(6)

A beérkezett javaslatokat. véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt

határidő elteltét követően továbbítja az areulati kézikönyv. településképi rendelet. fejlesztési
dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.
(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét —- a tervezési

szerződésben megállapított határidőben — megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek
címezve.

(8)

A szakmai javaslatok alapján a lőépítész a vélemények. javaslatok elfogadására. el nem

logadás esetén indokolására vonatkozo döntés—tervezetet készit.
10. § ( l) A beérkezett vélemények. javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. az el nem
fogadás indokolásáról——— a (2) bekezdésben foglalt kivétellel —a képviselő—testület dönt.
(2)
Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő

lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények. javaslatok elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról. az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.
(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben
nem szabályozott kérdésben a Polgármester dönt. a vonatkozó eljárási szabályok megtartása
mellett.

ll. § (l) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket. javaslatokat a főépítész a

tárg) es az eljárási szakasz, rögzítésével. a beérke/es sorrendjében nyilvántartja.
(2) Az (1 ) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a véleményező. javaslattevő nevet, továbbá lakhelyét, székhelyet. vagy telephelyet.
b) a velemeny beérkezésének időpontjátt
b) a velemeny javaslat rövid tartalmát.
e') a véleményezési szakasz lezáró! vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően a
velemenyt.javaslatot elfogadó. vagy elutasító képviselö-testületi határozat számát. illetve
a Polgármester döntését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelesere

vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és
településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések
12. § A Polgármester A a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján — — — gondoskodik az
elfogadott koncepció, strategiat. kézikönyv; településképi rendelet es településrendezesi eszköz
elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, az. Önkormányzat hivatalos honlapján. A
honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 43/B. §—a szerinti egyéb

közzétételi szabályok teljesítése alól.
13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30.
§ (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján
gondoskodik.
7. Záró rendelkezések

15. § ( 1) E rendeletet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési

eljárásokban kell alkalmazni.

Karencsság. 2017. december l4.

(?
Tóth Tihamér
polgármester
Kihirdetve.
Karanesság, 2017. december 15.

Köáéélény'

jegyző

1. melléklet a 15/2017. (XIUSJ önkormányzati rendelethez

PARTNERI ADATLAP

Partnerségi egyeztetésben való részvételhez
Alulírott
Nóv/ Szervezet: ..............................................................................................

Képviseletrc jogosult személy: ..................................... . ......................................
Lakcím/ székhely: ................................................................................... . .......
e-mail cím: ...................................................................................................
'llelelbnszám: . , ..... . ........................................................................ . ...............

a Karancsság Község Önkormányzata által készítendő

megnevezésű dokumentum partnerségi
javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:

egyeztetési

eljárásában

az alábbi

észrevétellel.

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

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

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

aláírás

A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kérem eljuttatni:
postacím: Karancsság Község Onkormányzataj 163 Karancsság, Kossuth út 64._ vagy
e—mail cím: karancssagíÉgergihaloltu
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"Tervezet"

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testületének
153017. (Xll 15.) önkormánvzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendeze'ssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Karanessag

Község

Önkorn'tanyzata

Képviselő—testülete az

Alaptörvény

32,

cikk

(2)

bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján. a Magyarország helyi
önkormánymtairól szóló ZOH. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva — figyelemmel a településtejlesztési koncepcióról. az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről. valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 29. §ában foglaltakra is a következőket rendeli el:
1.

!.

§

li

rendelet

hatálya

A rendelet hatálya

Karanesság

települést'ejlesztési

koncepciójának.

integralt

településfejlesztési stratégiájának településrendeze'si eszközeinek, településképi arculati
kézikönyvének és településképi rendeletének készítése. módosítása során a 3. § szerinti
partnerekre valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

2. § Karancssag településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció). integralt
településtejlesztesi stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek.
településképi arenlati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a

lakossággal. érdekképviseleti. civil és gazdálkodó szervezetekkel. vallási közösségekkel történö
ve'leményeztete'se a településfejleszte'si koncepcióról. az integrált településtejlesztési
stratégiáról es a telept'tlésrendezési eszközökrölt valamint egyes településrendezési sajatos
jogintézményekröl szóló 314/20l2. (Xl.8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) és
jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

2. A partnerek meghatározása

3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek. jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi
személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
b) a kishartyani székhellyel. telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.
e) a kishartyáni székhellyel bejegyzett civil szervezet,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Llll. törvény 98. § (2)
bekezdés e) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásaba - a
partnerségi egyeztetes megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban — a polgármesternél
írásban bejelentkező egy éb szervezet.
3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
4. § (l) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása —4 a Korm. rendelet
szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetölielt'ileten.
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b) az önkormányzat hivatalos honlapján. és

c) a www.magyarorszaghn honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) A koncepció es a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült
a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató
tertezetról
www.magyarorszaghu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

keretében

wa

5. §Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv). településképi rendelet
készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása — a Korm. rendelet szerinti előzetes
és munkaközi tájékoztató keretében __
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen.
b) az önkormányzat hivatalos honlapján. és
e) a n wn .magyarorszag.huhonlapon közzétett hirdetmény útján. továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

6. § (l) 'lielepülésrendeze'si eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a
partnerek tájékoztatása —— a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen.
b) az önkormt'tnyzat hivatalos honlapján. és
e) a www.magyarorszag.hu honlapon közzétett hirdetmény útjám továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) "lielepülésrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése módosítása

esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről w a Korm. rendelet szerinti munkaközi
tájékoztató keretében -——
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen.
b) az Önkormányzat hivatalos honlapján. és
e) a wwwmagyarorszag.hu honlapon közzétett hirdetmény útján. továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szoban torténik,
(3) "ljelepülésrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történö készítése, módosítása esetén
4- a (4) bekezdés szerinti eset kivételével, — a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről. — a

Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében ."
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen.
b) az önkormányzat hivatalos honlapján és
e) a www.magyarorszag.hu honlapon közzétett hirdetmény útján. továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, a
Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén. az érintett településen a

veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további. közvetlenül fenyegető
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt. a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről a
Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében. — a www.magyarorszag.hu honlapon
közzétett hirdetmény útján történik.

(Si) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése. módosítása
esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről _ a Korm. rendelet szerinti munkaközi
tájékoztató keretében az önkormányzat hivatalos honlapján közzétett hirdetmény útján
történik.
7. § ( l ) A hirdetménynek v elozetes tájékoztató esetén — tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett

államigazgatási

szervek

tájékoztatásra

számára
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bocsájtott

dokumentumot.

b)

a

partnerek

észrevételeinek

benytítjtására

nyitva

álló

határidőt

es

e) a postaeimet vagy elektronikus leveleimet. ahova az észrevétel megküldhetö.
(2)

A

hirdetménynek

w

munkaközi

tájékoztató

esetén

-

tartalmaznia

kell:

a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott
dokumentumokat. tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet
összetoglaló
leírását
és
az
elkészült
jóváhagyandó
munkarészeket.
b)
a
partnerek
észrevételeinek
benyújtására
nyitva
álló
határidőt
e) a postaeimet vagy elektronikus leveleimet. ahova az éS/revétel megküldhetö.

és

8. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Karancsság Község Önkormányzat
Képviselő—testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Önkormányzati rendeletében
foglalt szabályozás az irányadó.

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának
módja
9. § (l) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek. amelyet jegyzőkönyvbe
kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a
hirdetmény közzétételét számított 8napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az

alábbi módokon:
a)

papiralapon - az 1. számú melléklet szerinti Partneri adatlap felhasználásával — a
Polgármesternek címezve. Karancsság Község Önkormányzatának elmére (316 3
Karanesság. Kossuth itt 64.) történő megkt'tldéssel. vagy

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e—mail címre történő megküldéssel.
amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.
a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem
Azt
(2)
nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell

tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban e's elfogadási szakaszban egyaránt.
(3) 'l'árgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett

partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló
ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.

(4) Az (l) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a
véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést
kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) Azt a partnert aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott.
vagy adott. de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére
nem vett reszt. kiibgást nem emelő partnernek kell tekinteni. az egyeztetés további
szakaszaiban és eltogadási szakaszban egyaránt.

(6)

A beérkezett javaslatokat. véleményeket a főépítész az (l) bekezdésben megjelölt

határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv; településképi rendelet. fejlesztési
dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.
A tervező a véleményekkel. javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét w a
(7)
tervezési szerződésben megállapított határidőben — megküldi az Önkormányzat részére. a

Polgármesternek címezve.
(8)

A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények. javaslatok elfogadására, el

nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés—tervezetet készít.
10. § (l) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. az el
nem íbgadás indokolásáról—% a (2) bekezdésben foglalt kivétellel —a képviselő—testület dönt.

47

vagy állami főépítészi eljárásban történő
(2) Településrendezesi eszköz tárgyalásos
ek javaslatok elfogadásáról vagy el nem
lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemény
ster dönt.
fogadásáról, az el nem lbgadás indokolásáról a Polgárme
. rendeletben és jelen rendeletben
(fi) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm
tkozó eljárási szabályok megtartása
nem szabályozott kérdésben a Polgármester dom, a vona
mellett.
velemenyeket. javaslatokat a főépítész
11. § (l) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett

ndjében nyilvántartja.
a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorre
a:
ább az alábbiakat tartalmazz
(2) Az. (l) bekezdés szerinti nyilvántartás legal

lyet székhelyet. vagy telephelyét.
a) a telenienyezd javaslattevő nevet, továbbá lakhe
b) a velemeny beérkezésének időpontját.
b) a velemeny, javaslat rövid tartalmát.
bekezdés szerinti döntést követően a
e) a véleményezési szakasz lezarót vagy a 10. § (2)

testületi határozat számát.
véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselö—

illetve a Polgármester döntését.
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelesere
(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat
határidőig kell őrizni.
vonatkozó szabályok. szerinti az ott meghatározott

településképi rendelet és
5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv,
intézkedések
teiepülésfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító

szervezeti egységek útján —— gondoskodik
12. § A Polgármester a feladatkör szerint illetékes
ülésképi rendelet és településrendezesi
az elfogadott koncepcio strategia. kézikönyv. telep
az önkormányzat hivatalos honlapján.
eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről.
egyéb

. rendelet 43. es Alfa/B. §—a szerinti
A honlapon történö közzététel nem mentesít a Korm
közzétételi szabalyok teljesítése alól.
módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30.
13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról es ezek
útján

a polgármester a főépítész
§ ( 13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról
gondoskodik.
7. Záró rendelkezések

15. § (l ) li rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
t követően indulo egyeztetési
(2) tizen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépésé

eljárásokban kell alkalmazni.

Karanessagr 20l7. december M

Köröskényi Péter
jegyző

Tóth Tihamér
polgá rmester

Kihirdetve.
Karanesságt 2017. december l5.
Köröske'nyi Pe'ter

jegyző
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2. ll'lfllléklcla /'20l7. (Xll..) önkormányzati rendelethez

PARTNERI ADATLAP
Partnerségi egyeztetésben való részvételhez
Alulírott
Nów Szervezet: .......... . ...................................................................................
Képviseletre _ingosult személy: ........................... . ........ , .......................................

. ................
l.,akcím/ székhely: . . . . . . . . . .. ..................................................... . .........
e—mail cím: ........................... . ....................................... . ........................

. ......
,....

(l"clclbnszám: ...........................................................................................

a Karancsság Község Önknrmányzata által készítendő
alábbi észrevétellel.
megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásában az
javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:

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

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

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

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

aláírás

eljuttatni:
A kitöltöttl aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kérem
Kessuth út 64., vagy
postacím: Karancsság Község Önkormányzata.3163 Karancsság.
e—mail cím: karancssaggggergihalohu
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Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása

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

Javaslat
a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja szolgáltatásainak e's
ellátásainak
intézményi térítési díjáról szóló
8/2017. (II. 15.) TTh. sz. határozat módosítására

Huszár Máté
elnök

201 7. november 20.

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 2017. február 15-i ülésén 8/2017. (II. 15.) TTh. sz. határozatával
meghatározta a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja (a továbbiakban:
ESZK) által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díját, valamint az
alkalmazandó kedvezmények mértékét. A tagönkormányzatok felhatalmazása alapján
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. március 30-i ülésén
döntött a Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról. Az intézményi térítési díjak és az alkalmazandó kedvezmények 2017.
április 1. napjától hatályba léptek.
Az ESZK által nyújtott ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás (Idősek Otthona - Cered)
intézményi térítési díja és a kedvezmény mértéke az alábbiak szerint került meghatározásra:

Idősek Otthona Cered

Napi intézményi
térítési díj
5.370 Ft/fő/nap

Havi intézményi
térítési díj
160.100 Ft/fő/hó

Kedvezmény
mértéke
60.100 Ft/fő/hó

A Nógrád Megyei Kormányhivatal, mint működést ellenőrző hatóság a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § (1)
bekezdése alapján ellenőrizte az Idősek Otthona működését.
A hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben az ellenőrző hatóság az alábbiakat
állapította meg:
- a napi intézményi térítési díj megállapítása nem felel meg a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/ 1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak, továbbá
- a kedvezménnyel csökkentett, ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj ellátási napra
vetítve nem került megállapításra (Rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja).
A feltárt hiányosságokra figyelemmel a működést ellenőrző hatóság 2017. július 28-án kelt
NO/SZGYO/00506-9/2017. számú végzésében — határidő tűzésével - felhívta a fenntartót a
szükséges korrekciók végrehajtására.
Az idősek otthona ellátás szolgáltatási önköltsége — az ESZK számításai alapján — 5.370
Ft/fő/nap, ennek alapján 161.100 Ft/fő/hó.
Figyelemmel az ellenőrzés során feltártakra, az ESZK vezetésének javaslata alapján az
intézményi térítési díj havi összegét, a napi intézményi térítési díjat, valamint a
kedvezménnyel csökkentett, ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díjra vonatkozó
rendelkezéseket a határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint javaslom megállapítani.
Tisztelt Társulási Tanács!

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 az Idősek Otthona
intézményi térítési díjára vonatkozó rendelkezéseket a határozati javaslatban jelzett határidőig
a tagönkormányzatok képviselő-testületei hagyj ák jóvá, és a jóváhagyó határozatot a Társulás
részére megküldeni szíveskedj enek.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Társulási 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 Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja
szolgáltatásainak és ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 8/2017. (II. 15.) TTh. sz.
határozat 1. mellékletének 8. pontját az alábbiak szerint módosítja.

,,8. Tartós bentlakásos intézményi ellátás
Napi intézményi térítési díj

Havi intézményi térítési díj

5.370 Ft/fő/nap

16 1. 100 Ft/fő/hó

Idősek Otthona (Cered)
Irr-

jövedelmének 80 %-át.
Kedvezmény mértéke: 61.100 Ft/fő/hó.

Kedvezménnyel
csökkentett
napi intézményi térítési díj

Kedvezménnyel
csökkentett
havi intézményi térítési díj

3.335 Ft/fő/nap

100.000 Ft/fő/hó

Idősek Otthona (Cered)
Irr-

jövedelmének 80 %-át."
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Máté elnök

2. A Társulási 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 az
1. pontban foglaltak szerint kezdeményezze.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Máté elnök

3. A Társulási Tanács Elnöke felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy 2017.
december 6-ig a 8/2017. (II. 15.) TTh. sz. határozat módosítását a 1. melléklet szerinti
képviselő-testületi határozat minta alapján hagyják jóvá, és a jóváhagyó határozatot küldjék
meg a Társulási Tanács elnökének.
Határidő: 201 7. december 8.
Felelős: tagönkormányzatok polgármesterei
Salgótarján, 2017. november 20.
Huszár Máté
elnök

1. melléklet a

. ./2017. OH. 28.) TTh. sz. határozathoz

.................................... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján
és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa 8/2017. (II. 15.) TTh. sz.
határozat 1. melléklet 8. pontjának módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: ..................... polgármester

1. melléklet a

. ./2017. ( .........) határozathoz

8. Tartós bentlakásos intézményi ellátás
Napi intézményi térítési díj

Havi intézményi térítési díj

5.370 Ft/fő/nap

161.100 Ft/fő/hó

Idősek Otthona (Cered)
Irr-

jövedelmének 80 %-át.
Kedvezmény mértéke: 61.100 Ft/fő/hó.

Kedvezménnyel
csökkentett
napi intézményi térítési díj

Kedvezménnyel
csökkentett
havi intézményi térítési díj

3.335 Ft/fő/nap

lO0.000 Ft/fő/hó

Idősek Otthona (Cered)
Irr-

jövedelmének 80 %-át.

1. melléklet a ....../2017. (X. 25) Th. sz. határozathoz

Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodás
7. sz. módosítása

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzatai a Társulás Társulási
Megállapodását a Társulási Tanács ....../2017. (X. ........) Th. sz. határozata, valamint a
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek és Közgyűlésének határozatai alapján az alábbiaknak
megfelelően módosítják:
l. A Társulási Megállapodás bevezető részének ,,Nógrád megye Bátonyterenyei, Pásztói,
Salgótarjáni és Szécsényi Kistérségeinek" szövegrésze helyébe a
,,Nógrád megye
Bátonyterenyei, Pásztói, Salgótarjáni és Szécsényi Járásainak" szövegrész lép.
A Társulási Megállapodás PREAMBULUM-ának első bekezdésében szereplő ,,a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény" szövegrész helyébe ,,a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLHI. törvény" szövegrész lép.
A Társulási Megállapodás 3. pontjában a polgármesterek nevei és egyes közterületnevek az
alábbiak szerint módosulnak:
a.) Alsótold Község Önkormányzata esetében ,,Klátyik András" helyett ,,Sándor Szandra
Eva"
b.) Cserhátszentiván Község Önkormányzata esetében ,,Kovács Éva" helyett ,,Siraky Attila"

c.) Felsőtold Község Önkormányzata esetében a közterület jellegénél az ,,út" helyett" utca.
d.) Karancskeszi Község Önkormányzata esetében ,,Kurunczi István" helyett ,,Királyhegyi
Gyula"
e.) Karancslapujtő Község Önkormányzata esetében ,,Somoskői Tibor" helyett ,,Baksa
Sándor"
f.) Nagybárkány Községi Önkormányzat esetében ,,3075 Nagybárkány, Petőfi út 61 ." helyett
,,3075 Nagybárkány, Kossuth út 2.".
g.) Kishartyán Község Önkormányzata esetében ,,Kovács Istvánné" helyett ,,Sándor Attila"
h.) Mátraverebély Községi Önkormányzat megnevezése módosul: Mátraverebély Község

Önkormányzata.
i.) Pásztó Városi Önkormányzat esetében a közterület jellegénél az ,,út" helyett" utca.
j.) Rimóc Község Önkormányzata esetében ,,Beszkid Andor" helyett ,,Beszkid János"
k.) Ságúj falu Község Önkormányzata esetében a közterület nevénél ,,Dózsa" helyett ,,Dózsa
Gy.".
l.) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében ,,Dóra Ottó" helyett ,,Fekete
Zsolt"
m.) Szurdokpüspöki Község Önkormányzata esetében a közterület jellegénél az ,,u." helyett
,,utca".

n.) Varsány Község Önkormányzata esetében ,,Pintérné Kanyó Judit Erzsébet" helyett
,,Kanyó Judit Erzsébet".

0.) Zabar Község Önkormányzata esetében ,,Nagy Tamás" helyett ,,Ferencz Nándor Lajos".
A Társulási Megállapodás 3. pontja — a tagönkormányzatok abécé sorrendben való
felsorolásának megtartása mellett — kiegészül az alábbiakkal:

,,Egyházasgerge Község Önkormányzata
3185 Egyházasgerge, Fő út 30.
Révay Endre polgármester"
,,Ipolytarnóc Község Önkormányzata
3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.
Bolyós Gáborné polgármester"
,,Kutasó Község Önkormányzata
3066 Kutasó, Toldi út 4.

Noskó Sándor Gábor polgármester"

,,Litke Község Önkormányzata
3186 Litke, Kossuth út 31.

Vámos Zoltán polgármester"

,,Mátraszőlős Község Önkormányzata
3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.

Tóth Gyula polgármester"

,,Nógrádszakál Községi Önkormányzat
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.
Radvánszky Judit polgármester"
,,Piliny Község Önkormányzata
3134 Piliny, Losonci út 25.
Lehoczki Szabolcs polgármester"
. A Társulási Megállapodás 4. pontjának ,,Dóra Ottó polgármester" szövegrésze helyébe a
,,Fekete Zsolt polgármester" szövegrész lép.
. A Társulási Megállapodás 6. pontjának d.), e.), f.), g.), i.) pontjainak helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
,,d.) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtése,
átvétele és elszállítása — ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, a vegyes hulladék,
illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását,
e.) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtése,
átvétele és elszállítása,

f.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron
gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladék összegyűjtése, elszállítása,
g.) az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtése,
elszállítása, az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék
kezelése,

i.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény,

eszköz, vagyonelem üzemeltetése, ideértve a Projekt l. keretében megvalósuló valamennyi
létesítményt is,"
A Társulási Megállapodás 8.7. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,8.7. A Társulási Tanács a benyújtott projektek megvalósításához szükséges operatív
feladatok ellátására a Kbt. rendelkezéseire tekintettel kiválasztott Projekt Menedzsment
Szervezetet bíz meg, amely ellátja a benyújtott projektekkel kapcsolatos valamennyi
műszaki, jogi feladatot, továbbá előkészíti a munkaszervezet számára a projektekkel
kapcsolatos pénzügyi, gazdasági intézkedéseket."
A Társulási Megállapodás 9.1. pontjának 0.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,c.) a Tagönkormányzatokat terhelő egyéb — pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó —
kötelezettség megállapítása"
Hatályát veszti a Társulási Megállapodás 9.1. pontjának h.) alpontja ,,a Projektekhez
kapcsolódó" szövegrésze.
10. A Társulási Megállapodás 9.1. pontjának r.) alpontja ,,ingatlantulajdonost" szövegrésze
helyébe az ,,ingatlanhasználót" szövegrész lép.
11. A Társulási Megállapodás 9.2. pontjának második mondata helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
,,Az írásbeli meghívó elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak (sürgős esetben 3
napnak) kell eltelnie."
12. A Társulási Megállapodás 10/a. pontjának ,,képviseli a Társulást és a Projekteket"
szövegrésze helyébe a ,,képviseli a Társulást és a benyújtott projekteket" szövegrész lép.
13. A Társulási Megállapodás lO/d. pontjának ,,évente legalább egy alkalommal jelentést
készít" szövegrésze helyébe az ,,évente legalább egy alkalommal beszámolót készít"
szövegrész lép.
14. A Társulási Megállapodás lO/f. pontjának ,,a támogatási szerződést és a Projektekkel"
szövegrésze helyébe ,,a támogatási szerződéseket és a benyújtott projektekkel" szövegrész
lép.
15. A Társulási Megállapodás 10. pontjának ,,Az elnök feladatainak ellátása során a tőle
elvárható gondossággal köteles eljámi" mondata helyébe ,,Az elnök és az alelnök a
feladatainak ellátása során a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni" mondat lép.
16. A Társulási Megállapodás 12.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,12.1. A Társulási Tanács a benyújtott projektek megvalósításához szükséges operatív
feladatok ellátása céljából a Kbt. alkalmazásával kiválasztott Projekt Menedzsment
Szervezeteket

bíz

meg,

melyeknek

összetételére,

működésére,

feladataira az

adott

pályázatokban meghatározottakat kell figyelembe venni. A Projekt Menedzsment
Szervezeteket,a pályázatok feltételeit figyelembe véve lebonyolított kiválasztási eljárást

követően—a Társulási Tanács felhatalmazása alapján - az elnök bízza meg/köti meg a
szükséges szerződéseket. A Projekt Menedzsment Szervezetek feladata a Társulás feladat és hatásköreihez igazodik."
17. A Társulási Megállapodás 122. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,12.2.1. Az Áht. 6/C. § (2) bekezdés c.) pontja szerinti, a Társulás bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatos

tervezési,

gazdálkodási,

ellenőrzési,

finanszírozási,

adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata által alapított Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
(3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) látja el."
18. A Társulási Megállapodás l4.2.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projekt l. működtetésének forrását a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból és a Projekt l. keretében beszerzett eszközök
hasznosításából származó bevétel biztosítja, és rögzítik, hogy a fentiekből származó
jövedelem — a mindenkori jogszabályi környezetre való tekintettel - lehetőség szerint
fedezetet kell, hogy biztosítson a megvalósuló hulladékgazdálkodási eszközrendszer
üzemeltetésére, beleértve annak felújítását, pótlását, rekonstrukciój át is.

Ezzel összefüggésben Tagönkormányzatok rögzítik, hogy amennyiben élnek a Ht. 35. § e.)
pontban kapott felhatalmazással, abban az esetben a helyi önkormányzati rendeleteikben az
ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettséget a 24. pontban megjelölt díjképzési elvek
alapul vételével állapítják meg."
19. A Társulási Megállapodás l4.3.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projekt ll. működtetésének forrását a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból és a Projekt II. keretében beszerzett eszközök
hasznosításából származó bevétel biztosítja, és rögzítik, hogy a fentiekből származó
jövedelem — a mindenkori jogszabályi környezetre való tekintettel - lehetőség szerint
fedezetet kell, hogy biztosítson a megvalósuló hulladékgazdálkodási eszközrendszer
üzemeltetésére, beleértve annak felújítását, pótlását, rekonstrukcióját is.
Ezzel összefüggésben Tagönkormányzatok rögzítik, hogy amennyiben élnek a Ht. 35. § e.)
pontban kapott felhatalmazással, abban az esetben a helyi önkormányzati rendeleteikben az
ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettséget a 24. pontban megjelölt díjképzési elvek
alapul vételével állapítják meg."
20. A Társulási Megállapodás l4.4. pontjának harmadik bekezdésében szereplő ,,az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe ,,az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I. ll.) Korm. rendelet" szövegrész lép.
21. A Társulási Megállapodás lS.2. pontjának első négy bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
,,Tagönkormányzatok kinyilvánítják, hogy VGÚ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (továbbiakban: VGU

Nonprofit Kft.) a Társulás a Társulási Tanács 18/2013. (VIII. 28.) Th.sz. határozata,
valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 174/2013. (VIII. 29.) Öh.sz.
határozata alapj án 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint névértékű üzletrészt szerzett, ezzel a

VGÚ Nonprofit Kft. tagjává vált 2013. augusztus 29. napi hatállyal.
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projektek keretében megvalósított építmények,
beszerzett eszközök, egyéb vagyonelemek, valamint az esetlegesen a Tagönkormányzatok
által a Társulásnak átadott, hulladékgazdálkodási feladatellátást szolgáló vagyon
üzemeltetésére, a közszolgáltatás teljes körének ellátására a mindenkori törvényi előírások
figyelembe vételével és a kiválasztásra irányuló eljárásrendek betartásával megfelelő
közszolgáltatót választanak ki, azzal, hogy amennyiben a törvényi előírások alapján a VGÚ
Nonprofit Kft. közszolgáltatói minősítéssel nem rendelkezhet, a Társulás a jogszabályi
keretek között törekszik arra, hogy olyan közszolgáltatási szerződés kerüljön megkötésre,
melynek teljesítésében a VGÚ Nonprofit Kft. szerepet vállalhat a közszolgáltató
alvállalkozójaként."
22. A Társulási Megállapodás 18.l pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
,,A Társuláshoz való csatlakozásra év közben, bármely hó első napjával is van lehetőség."
23. A Társulási Megállapodás 182. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
..A kérelmet a Társulási Tanácshoz kell címezni."
24. A Társulási Megállapodás 24. pontjának ,,ingatlantulajdonost" szövegrésze helyébe az
,,ingatlanhasználót" szövegrész lép.
25. A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete helyébe jelen módosítás ]. sz. melléklete lép.
26. A Társulási Megállapodás 2. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete lép.
27. Jelen módosítás a tagönkormányzatok alábbi képviselő-testületi és közgyűlési határozatai,
valamint a Társulási Tanács ...../2017. (X .......... ) Th.sz. határozatai alapján, a törzskönyvi
bejegyzés napján lép hatályba.

Kelt: Salgótarján, 2017 .................

PH,
Alsótold Község Képviselő—testületének

Sándor Szandra Éva

határozata alapján

polgármester

au. ....... ;. ................... ...-.."...MW—uu.guny—nnna,

. ! . "..."-...""...M.u.-...s".nun-nun...""..na...-

PH.
Bárna Község Képviselő-testületének

Oravecz Roland

határozata alapján

polgármester

; . ...unnnnmnnnu.Hahahaha—un-..."-u.."nnun.

. !. ne.—un. nun—.uuM—unu;.na-u.n..numnuau.unn.

PH.
Bátonyterenye Város Képviselő-testületének

Nagy-Majdon József

határozata alapj án

polgármester

lte§l ....... "ummaumma." ........ Nun."vuuuuunnumuu

a . allvk'lawwe

PHl
Bokor Község Képviselő—testületének

Hegedűs Pál

határozata alapján

polgármester

w ........... ..................... vkuoáb-t-trnc—v-xAl.na-.amg-nanosw

PH(
Cered Község Képviselő-testületének

Dániel László

határozata alapj án

polgármester

. % anun..-......(..,—nu.....m..uwuun..umpun—un....nnu

_. . "u.n. ","."w.em.zu."""useu.n—une-nu-a..—...uns

PH.
Siraky Attila

Cserhátszentiván Község Képviselőtestületének

polgármester
határozata alapján

. . ; "...nem-um

.a an.—su...na-......no—na...—"...anus—m...—..uwu-w

PH;
Dorogháza Község Képviselő-testületének

Kővári Lászlóné

határozata alapj án

polgármester

;
?
§s
;

. . . u-n—w--nu...."HH...eu..tmwu-unnnn....n ......... n.

. .. ...,......§..."m.nn.........n,uum...—cu.ii.—am..."

Ecseg Község Képviselő-testületének

PHt

Moravcsik Ferenc

polgármester

határozata alapján

..e"..—"nun—uuuuuuuunn ................. .!" ........ ..

PH.
Egyházasgerge Község Képviselő—
testületének

,
Revay Endre
polgármester

határozata alapján

. ; nu.!u."huuu-nu..."..na-an...*u..."nunc-.."uuu-u-

0 . ..nun—une....n.anem;u.n—e.nu.nun-cwmuunua

PH;
Endrefalva Község Képviselő-testületének

Csóriné Botyánszki Ágnes

határozata alapján

polgármester

! ; ,."Mn—un...."""...Huuuan.-un-nuuuuuun.-.n—

. . . "....".n,."..un—...m.u.—n..."Huuu—n.o- nnnnnn

PH.

Etes Község Képviselő-testületének

Lénárt Dezső

határozata alapján

polgármester

,. ! —uuu..."nun—n...Huuu-u.nHuuu—nu."unni-uno

. .,;....,-.....nnmn..n.nu.n-u.n..." ....... Mumu. .....

PH;
Felsőtold Község Képviselő-testületének

Nagyváradi István

határozata alapján

polgármester

.— . . ...nm...nununnuune!m.n.n...".uu-Mnu-nuu."

. , "u.n""mentum—"Mu...vueHu—"ummaumma"

PH.

Garáb Község Képviselő-testületének

Kovács Zoltán

határozata alapján

polgármester

. .. . aalcm!wvonzl£§m§vl£!wvb'xoonbigpiwaaei,.wlokcllownpaunríelAll

Ipolytarnóc Község Képviselő-testületének

PH.

Bolyós Gáborné
polgármester

határozata alapj án

.. ................ . ............. ny ......... u.n.—.ao-.n.e..w.t.

a ; !avip-v-lwvbiletxaobnnnieteutc!ualv$ulezluunttnuno.-a.!w-xd-a.

PH
Karancsalja Község Képviselő-testületének

Sulyok Oszkár Jánosné

határozata alapj án

polgármester

. . ."."..nuw—nuunu."u.n.-uu—n—nn-Innu-nun

..."—nu... ...... !!!-911049 ----------- n ------------ "nun-nun"

PH.

.

.

,

Csabamé Fre1stág Erzsebet

Karancsberény Község Képviselőtestületének

polgármester
határozata alapján

.. "u.n.—ne ...... A.....-sp.-vonhadioenmtllie-matctúouiunin-n

van..."... .............. u- ..... uvn-wu-ynuv-puuu-mv—arnww

PH.
Karancskeszi Község Képviselő-testületének

Kírályhegyi Gyula

határozata alapján

polgármester

" gun-un."..."....a...........""annuus-Nnnna".u...

PH.
Baksa Sándor

Karancslapujtő Község Képviselőtestületének

polgármester
határozata alapján

sessun—"u.n.";umnnu." .......... nun ....... "..-nun

PH.

Karancsság Község Képviselő-testületének

Tóth Tihamér Sándor

határozata alapj án

polgármester

; . . pu.l-;....—.........-un.,nwunnunnanem".nun—..un

. . s"nuunnnuunun-nenmannnunnuun.—m.n.n".

PH.

Kazár Község Képviselő-testületének

Gecse Ákos

határozata alapján

polgármester

. ma...u.n..Hm......nnu..u........."Huuu—u.nu.a.-.na

PH,

Kisbárkány Község Képviselő-testületének

Edőcs László

határozata alapján

polgármester

a . aau-nu-"Huuu-u.n.nnn"m.n.n.—u.nuu.nna—

a ., ...--....";.",n..!....."..u—Huuu—...anun..."ununa

PH.

Kishartyán Község Képviselő-testületének

Sándor Attila

határozata alapj án

polgármester

, w :! u."u.n—u..n.;—nun—u.n."a."www".Huuu—due;

0 ! r.u-u.n.-nu...nu..nna—uwuumu-annHuuu-Hnum.a

PH,
Kozárd Község Képviselő-testületének

Dr. Hajasné Banos Márta

határozata alapján

polgármester

e . 'nuo-mniaúlav-Ued-Gn!lvaücv—unanyblldx-f'nnnaagun-linnno'üvlitb

. , . "un.—innuuwuu ...... "H.-un."..—m.n.n..nun.-.

PH.

Kutasó Község Képviselő-testületének

Noskó Sándor Gábor

határozata alapján

polgármester

a. . ;". ....... e.anuau.Ha....en.."..a;.uu—nuu-nmnu.

w . _"nu..uuuunmuuuu...Huuu—Huuu."un.-un...

PH_

Litke Község Képviselő-testületének

Vámos Zoltán

határozata alapj án

polgármester

' . ..""nun"".."Huuu—"ut."...nun-u..

; . a"..."."Hunan-u.n ...... _.."Huu—s.".enuuu.

Lucfalva Község Képviselő-testületének

PH,

Bakos Gyula

polgármester

határozata alapján

, . .u.n.—u..."Huh...."Haumann—u.,..hmmm."m.n.n-u

PH

Ludányhalászi Község Képviselő-testületének

Kovács Imre

határozata alapján

polgármester

. * ;...1a..."Mu§.."."..anun"."u'-M.u."...nn."......"

e ; gaxunu-.""ne"unannuusun.-unau-uunwon-

PH.

Magyargéc Község Képviselő-testületének

Velki Róbert

határozata alapján

polgármester

.....u..—.U....n.."m.—nu.Huuu—u.na-Huuu;

: (- !iii-noIIIAaD—tláhilibüiiiinankeyii.—a;masa;gúny-*sgk-a-daiizvl!

PH.
Márkháza Község Képviselő-testületének

Ipolyi János Lajos

határozata alapján

polgármester

. . .u...a-nnna..."nun—on..."..u—uu"an ..... u.—

; a 'r- s..nr.....-n.unenun*""Huuu-4"u-gsu-n—nnunnue

PH.
Horváth János

Mátramíndszent Község Képviselőtestületének

polgármester
határozata alapján

c!gbcs-n.§uuannol ......... ; ...... "u.—n—"...nnnwu.u—nnn.

e . . !IvDaimlktxllulti—lvweailvliihafllm'ividIlluzeljloiallmlilulli§1

PH;

Mátranovák Község Képviselő—testületének

Bodor Ernőné

határozata alapj án

pol gármester

PH

10

tálalt ..... "Hanun—u.n.". ........ "Hanun". ..... ."

. ; . .,..."zunun-uaus.."Hunnia-nu"...nu-"..-"N."—

Mátraszele Község Képviselő-testületének

Vincze László

határozata alapján

polgármester

PH.
Mátraszőlős Község Képviselő-testületének

Tóth Gyula

határozata alapján

polgármester

a . : ..."nun".4...—auun.—u.n.unuuuinhuman-N*

a 4 ; onnan."...u....unun-un";-nunnnn.ununnxm

PH.

Mátraterenye Község Képviselő-testületének

Gecse László

határozata alapj án

polgármester

v ! (-zewve-wI-ásnoiev.-pc'rwaiUnh!v.ki-—irni,(iskihüllwaaki—ftumpa—Ecngnuul

. — (m.u.—.na..."......,.N.....-.n......"..."—n."...uu

PH.
Mátraverebély Község Képviselő-testületének

Nagy Attila

határozata alapján

polgármester

a. _ . ...un.—nu....-nu..."unouu-nununum.n.n."."..-;.

§
;

PH.

§
E
E

:. . A null-uaknat.nbitimpaiirmb—ion-uáulrvb—l-m-wi-ntaíün-únpmwi. .......

. e§.M";"nu—,"u..Hun—"nunwuuni"Humana-u

Mihálygerge Község Képviselő-testületének

Szikoráné Sebestyén Katalin

határozata alapján

polgármester

. aiu.nou...in.n"nun";v,....nu..."...a-....un..nu....

PH.

Nagybárkány Község Képviselő-testületének

Dombovári Edina

határozata alapj án

polgármester

11

— a ...Ha-......-nnnu.....unn-.u.Huu"Nnnna-u.n."!

v ; Ao-bivnnevzvxcillan/..,;aohvapüasanovxíáúklb-itt...!vualguv—v

Nagykeresztúr Község Képviselő-testületének

PH.

Géczi Antal

polgármester

határozata alapján

; ; ......"n....,.u..uu...uun.n-u.-unnuuuunnuun.

.. . u.nyu—w..."ne"un.—u.n"..M—M-lHuuu—nun."

PH.

Nemti Község Képviselő-testületének

Széll Istvánné

határozata alapján

polgármester

a . _aux,—!i-Awt-m-thpu...;tnu-tü—tkiblt§wágnng—vihd.nnininoünéí

..x...-nun."nun-..."...nu." ...... """ ..... ...; ......... v

PH.

Nógrádmegyer Község Képviselőtestületének

_
Verból Gábor József

polgármester
határozata alapján

. ..u..""..".nun-m.unan"...1...."ne""v...—"Huuu-.

4 _ an—unnnunsw-u..""...-u.n"..,...nn-nuuu—nnn

PH.
Nógrádszakál Község Képviselő-testületének

Radvánszky Judit

határozata alapján

po lgármester

; ea"...,-"...""..n-n..a"...;.aun"munua—nnuunun

...""."humanus"..nawnuuawu...."-"u.n",

PH.

Pásztó Város Képviselő-testületének

Dömsödí Gábor

határozata alapj án

polgármester

u.n" ...... a ............. . ............ un.-.Ho— ..... n ..... un.

Piliny Község Képviselő-testületének

PHi

Lehoczkí Szabolcs

polgármester

határozata alapján

12

...su.n—."..."u.n.—n.....s.nun..."n..;..m.nu..uu

Rákóczíbánya Község Képviselő-testületének

guns—un.". ............. u.,—..a..." ..... . ........ "", ...... _..u

PH,

Jakab Gábor

polgármester

határozata alapján

. ! —.gun.-u....nnunnun—uu;"..."nyu-"unnun

, " s."Huu—u.n"...nu-nemne,..."..p...nwunmunnn.

PH.
Rimóc Község Képviselő-testületének

Beszkid János

határozata alapján

polgármester

; .. "a.m..un.—...A"Huuu-n.."......nunuun...uu

u.-a..—nu..un.n.nun-Huuu"u.—u."m.n.n-"nun..."

PHl
Ságújfalu Község Képviselő-testületének

Szentes Attila

határozata alapján

polgármester

; . .un".m—uuuuwuuun,..un"(amonnan—nu... n..

a a nun—"nnna...naa—.....wu..uuuu-,."Hmm...-vm.".mu

PH,
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Fekete Zsolt

határozata alapj án

po lgármester

,....-nu."nun--.nunuiu-a"Huuu-..n—unun,u-

nktüw—ga-u-wcob*uiovktwa ............... (..-u.a.u.m.—.nmnn—Mu.

PH;
Sámsonháza Község Képviselő-testületének

Bajnokné Képes Gyöngyi

határozata alapján

polgármester

, !; §"u.,-"wenn."—hnuM.aaau".Hnnnmuunnnu.

; n- .nun."u.n—Huuu"...-...—unni."..Muuuuuu."...

PH.
Somosk'o'újfalu Község Képviselőtestületének

dr. Tóth László
polgármester

határozata alapján

13

. . ."H.H...."—......n."n;uHuuu-an..nun-"nuu.n.—

* , sua-.."...."..."u..nu..unn.n.nunuuuuuuu-

Sóshartyán Község Képviselő-testületének

PH.

Tóth Gabriella Julianna

polgármester

határozata alapján

§ ! anun-N..."-."...huuu—..."..."..Huh.—Hun..."...".

. a .Huu—nn-;:......."..,..........—"u.n.."...-......nnan

PH.

Szalmatercs Község Képviselő-testületének

Takács Tamás

határozata alapján

polgármester

,, . ;."Huuu—....."—."".;."..Ha...""nun—nuunuu

. .. !!O-c-ndAc!-1üa.)iú-oíhwaotilc!)!atea.Away-Aknai:l—ucleglaeáktleevnöüau

PH,

Szécsényfelfalu Község Képviselő—
testületének

Keresztes Imre

polgármester
határozata alapján

, ?ltti!—plö!!!!!h—chiven.nnaiüiíoalum.n'wioucalow—mlcoa-leysnolitl'e

PHw

Szílaspogony Község Képviselő-testületének

Bódi Józsefné

határozata alapján

polgármester

.s.;a.....uuu-nuuuunn("Hannah.—nu;u.m.—enn

; ua"u.,...."n,.un";m"4.Hu,.-u..u-"Huuu-Huunn...

PH.

Szuha Község Képviselő-testületének

Tóth Zoltán István

határozata alapján

polgármester

a * w nun—u.n..nnM.u.—um..nweuuunnn..."".."

1- ! ."Huuu—ou-.Ne-..neu..uH."..;...—p...—ua....wuuunn

PH.

Szurdokpüspöki Község Képviselőtestületének

_
_
_
Pintér MlKlÓS Ervm

polgármester
határozata alapján

14
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,; ! ."....nun-....—."""."ew."...""..—u.a.u-Mnuuu

Varsány Község Képviselő—testületének

PH.

Kanyó Judit Erzsébet

határozata alapján

polgármester

a, :- xx"Huuu"."u.nun..,....u...u.n.n—.—n...a—un—

.............. énivinniix'éamma-crlarhh'l—nÖn,—talítlknagpiai'lkúdulxw

PH.
Vizslás Község Képviselő-testületének

Angyal Jenő

határozata alapján

polgármester

. ; vv"anaknna.n.",""un—"u."..nug"un.—m.n.nM-u—

. . encs-..omhlA-i—i.!—alabaidaiúnatvt;-ilvtibiütöawmuAbgomlwIi.

PH.
Zabar Község Képviselő-testületének

Ferencz Nándor Lajos

határozata alapján

polgármester
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1. számú melléklet a Társulási Megállapodás 7. sz. módosításához
(A Társulási Megállapodás 1.sz. melléklete)
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2. számú melléklet a Társulási Megállapodás 7. sz. módosításához
(A Társulási Megállapodás 2.sz. melléklete)
Lakosságszám

Település

1,

Alsótold

2.

Bárna

3.

Bátonyterenye

4.

Lakosságszám

2017. 01.01.

2014.01.01.

(alkalmazandó a
Társulási
Megállapodás
l4.l. pontja
értelmében)

(alkalmazandó a
Társulási
Megállapodás
egyéb pontja
értelmében)

239

253

1 068

1 089

12 690

13 008

Bokor

121

132

5.

Cered

1 080

1 127

6.

Cserhátszentiván

123

142

7.

Dorogháza

1 029

1 072

8.

Ecseg

1 206

1 212

9.

Egyházasgerge

723

739

10.

Endrefalva

1 260

1 302

ll.

Etes

1 409

1 427

12.

Felsötold

130

147

13.

Garáb

50

48

14.

Ipolytarnóc

458

472

15.

Karancsalja

1 519

1 568

16.

Karancsberény

843

860

17.

Karancskeszi

1 854

1 912

18.

Karancslapujtő

2 620

2 701

19.

Karancsság

1 287

1 263

20.

[Kazár

! 806

1 882

18

21.

Kisbárkány

169

187

22.

Kishartyán

575

566

23.

Kozárd

169

173

24.

Kutasó

111

116

25.

Litke

862

856

26.

Lucfalva

636

650

27.

Ludányhalászi

1 491

1 542

28.

Magyargéc

884

7899

29.

Márkháza

264

253

30.

Mátramindszent

798

818

31.

Mátranovák

1 688

1 736

32.

Mátraszele

925

965

33.

Mátraszőlős

1 530

1 560

34.

Mátraterenye

1 794

1 850!

35.

Mátraverebély

1 926

2 005

36.

Mihálygerge

548

585

37.

Nagybárkány

694

695

38.

Nagykeresztúr

264

260

39.

Nemti

724

746

40.

Nógrádmegyer

1 683

1 716

41.

Nógrádszakál "

655

658

42.

Pásztó

9 128

9 341

43.

Piliny

599

613

639

658

44.

' Rákóózibánya

19

45.

Rimóc

1 775

1 834

46.

Ságújfalu

1 024 '

1 050

47.

Salgótarján

48.

Sámsonháza

49.

' Somosköújfalu

36 458

38 046

286

289

2 244

2 301

50.

Sóshartyán

948

91 1

51;

Szalmatercs

460:

480

52.

Szécsényfelfalu

427

448

53.

Szilaspogony

322

331

54.

Szuha

549

587

55.

szurdokpüspöki

1 903;

1 971

56.

Varsány

] 653

1 702

57.

Vizslás

1 350

1 365

58.

Zabar

494

529

110 164

113 648

Összesen

ZU

KELET—NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(7. módosítással egységes szerkezetben)

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk ( 1) bekezdés k.) pontjában biztosított szabad társulási jog
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 87—95. §—ai alapján a térség hulladékgazdálkodási feladatainak korszerűbb,
hatékonyabb ellátása érdekében a részt vevő önkormányzatok képviselő—testületei és közgyűlése,
mint alapító tagok (továbbiakban: Tagönkormányzat, együtt: Tagönkormányzatok) önkéntes és
szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos
teherviselés alapján társulási megállapodást kötnek a Nógrád Megye Bátonyterenyei, Pásztói,
Salgótarjáni és Szécsényi
Járásainak egyes településeit magában foglaló, önálló jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, a Kelet—Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás (továbbiakban: Társulás) létrehozására.

PREAMBULUM
Jelen Társulási Megállapodás megkötése során a Tagönkormányzatok elsősorban az Európai Unió
szervei által elfogadott, vonatkozó közösségi jogszabályokat, különös tekintettel az Európai
Parlament és a Tanács 2008. november 19—i 2008/98/EK irányelvére, a KEOP projektek
megvalósításával összefüggő magyar jogszabályokat, a pályázati felhívásokat és útmutatókat,
valamint a Mötv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht), az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) és végrehajtási rendeletei, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLHI. törvény (továbbiakban: Kbt), a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.), ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos
egyéb jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény
(továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit veszik alapul.
Jelen Társulási Megállapodás aláírásával és a Társulás megalapításával a tagok szándéka Kelet—
Nógrád térségében a hazai és európai uniós követelményeket
kielégítő,
korszerű,
komplex
hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása.
A Társulás a cél megvalósítása érdekében a Környezet és Energia Operatív Program ,,Települési
szilárdhulladék—gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése" (KEOP—7.1.l.l/O9—ll és KEOPl.l.l/O9-ll) című pályázati kiírás (továbbiakban: KEOP pályázat 1.) keretében kívánja a ,,Kélet—
Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése" elnevezésű projekt—ötletét
(továbbiakban: Projekt l.) benyújtani a korszerű, térségi szintű hulladékkezelő rendszer pályázati
források segítségével való megvalósítása érdekében.
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy 2011. november 4—én jogi személyiséggel nem rendelkező
Társulást alapítottak, amely Társulás 2011. november 30—án pályázatot nyújtott be a Projekt I.
előkészítése érdekében. A Projekt I.—ötlet az Irányító Hatóság 2012. március 27-én érkezett
értesítője alapján 52.742.000 Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírására 2012.
l

május 18—án került sor.
Tagönkormányzatok a jogi személyiséggel nem rendelkező Társulás Társulási Megállapodásában
rögzítették és kötelezettséget vállaltak arra, hogy amennyiben a KEOP pályázat 1. előkészítési
konstrukcióján eredményesen szerepelnek, abban az esetben a pályázati kiírásnak megfelelő időn
belül a Társulást a Társulási Megállapodás megfelelő módosításával átalakítják jogi személyiséggel
rendelkező társulássá a KEOP pályázat l. megvalósítási szakaszán történő eredményes szereplés
érdekében.
Tagönkormányzatok a Társulási Tanács 9/2012. (VI. 29.) Th. sz. határozata, valamint a
Tagönkormányzatok képviselő—testületei és közgyűlése minősített többséggel hozott határozatai
alapján döntöttek a fenti célok megvalósítása érdekében a jogi személyiséggel nem rendelkező
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról, és a jogi személyiséggel rendelkező Társulás
létrehozásáról. Ennek megfelelően a 201l. november 4—én alakult jogi személyiség nélküli KeletNógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a Társulási Megállapodás megfelelő módosításával
2012. július 1. napjával átalakult jogi személyiséggel rendelkező társulássá, és kérelmezte Magyar
Államkincstárnál történő nyilvántartásba vételét.
A Társulás a Projekt l. megvalósítására irányuló pályázatát 2013. május 31—én nyújtotta be, mely az
1798/2013. (Xl. 7.) Korm.határozattal 2.70l.986.263 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a
KEOP—l.l.l/2F/O9-l1—2013—0003 számú pályázat megvalósításához. A támogatási szerződés 2013.
december 19—én lépett hatályba.
A Társulás a Környezet és Energia Operatív Program ,,Települési szilárdhulladék—gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése " (KEOPl.l.l/C/13 ) című
pályázati kiírás (továbbiakban: KEOP pályázat ll.) keretében 2013. július 22—én ,,Kelet—nógrádi
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" elnevezésű, KEOP—l.l.l/C/13—
2013—0013 azonosítószámú projekt—ötletét (továbbiakban: Projekt ll.) benyújtotta a korszerű
eszközökkel rendelkező hulladékkezelő rendszer pályázati források segítségével való megvalósítása
érdekében.
A Projekt II.—ötlet az lrányító Hatóság 2015. január 8—án érkezett értesítője alapján 846.020.000 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírására 2015. március 20—án
került sor.
A Társulási Megállapodás további részeiben a Projekt l. és ll. együttes említésük esetén:
,,Projektek", a KEOP pályázat 1. és II. együttes említésük esetén: ,,KEOP pályázatok".
1.

A Társulás neve:
Kelet—Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
A Társulás angol nyelvű elnevezése:
Association of Municipalities for Waste Management of East—Nógrád Range

2.

A Társulás székhelye:
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

Alsótold Község Önkormányzata
3069 Alsótold, Szabadság út 6.
Sándor Szandra Eva polgármester
Bátonyterenye Város Önkormányzata
3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
Nagy—Majdon József polgármester

Bárna Község Önkormányzata
3126 Bárna, Petőfr út 23.
Oravecz Roland polgármester

Bokor Község Önkormányzata
3066 Bokor, Szabadság út 14.
Hegedűs Pál polgármester

Cered Község Önkormányzata
3123 Cered, Jókai út 3.

Dániel László polgármester

Cserhátszentiván Község Önkormányzata
3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1.
Siraky Attila polgármester

Dorogháza Község Önkormányzata
3153 Dorogháza, Malom út 24.
Kővári Lászlóné polgármester

Ecseg Község Önkormányzata
3053 Ecseg, Hősök tere 2.
Moravcsik Ferenc polgármester
Egyházasgerge Község Önkormányzata
3185 Egyházasgerge, Fő út 30.
Révay Endre polgármester
Endrefalva Község Önkormányzata
3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53.
Csóriné Botyánszki Agnes polgármester
Etes Község Önkormányzata
3136 Etes, Rákóczi út 94.

Lénárt Dezső polgármester

Felsőtold Község Önkormányzata
3067 Felsőtold, Széchenyi utca 10.
Nagyváradi István polgármester

Garáb Község Önkormányzata
3067 Garáb, Petőfi út 5.

Kovács Zoltán polgármester

Ipolytarnóc Község Önkormányzata
3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.
Bolyós Gáborné polgármester

Karancsalja Község Önkormányzata
3 181 Karancsalj a, Rákóczi út 174.
Sulyok Oszkár Jánosné polgármester
Karancsbcrény Község Önkormányzata
3137 Karancsbcrény, Petőfi út 67.
Csabainé Freistág Erzsébet polgármester

Karancskcszi Község Önkormányzata
3183 Karancskészi, Fő út 49.

Királyhégyi Gyula polgármester
Karancslapujtő Község Önkormányzata
3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.
Baksa Sándor polgármester
Karancsság Község Önkormányzata
3163 Karancsság, Kossuth út 64.
Tóth Tihamér Sándor polgármester
Kazár Község Önkormányzata
3127 Kazár, Tanács út 1.

Gecse Akos polgármester
Kisbárkány Község Önkormányzata
3075 Kisbárkány, Béke út 31.
Edőcs László polgármester

Kishartyán Község Önkormányzata
3161 Kishartyán, Rákóczi út 70.
Sándor Attila polgármester

Kozárd Község Önkormányzata
3053 Kozárd, Fő út 12.
Dr. Hajasné Banos Márta polgármester

Kutasó Község Önkormányzata
3066 Kutasó, Toldi út 4.

Noskó Sándor Gábor polgármester

Litke Község Önkormányzata
3186 Litke, Kossuth út 31.

Vámos Zoltán polgármester

Lucfalva Község Önkormányzata
3129 Lucfalva, Rákóczi út 38.

Bakos Gyula polgármester
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
Kovács Imre polgármester

Magyargéc Község Önkormányzata
3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.
Velki Róbert polgármester
Márkháza Község Önkormányzata
3075 Márkháza, Rákóczi út 23.
Ipolyi János Lajos polgármester
Mátramindszent Község Önkormányzata
3155 Mátramindszent, Kossuth tér 25.

Horváth János polgármester

Mátranovák Község Önkormányzat
3143 Mátranovák, Szabadság út 38.
Bodor Ernőné polgármester
Mátraszele Község Önkormányzata
3142 Mátraszele, Szabadság út 65.
Vincze László polgármester

Mátraszőlős Község Önkormányzata
3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.

Tóth Gyula polgármester
Mátraterenye Község Önkormányzata
3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.
Gecse László polgármester

Mátraverebély Község Önkormányzata
3077 Mátraverebély, Vasút út 82.
Nagy Attila polgármester

Mihálygerge Község Önkormányzata
3184 Mihálygerge, Rákóczi út 40.
Szikoráné Sebestyén Katalin polgármester

Nagybárkány Községi Önkormányzat
3075 Nagybárkány, Kossuth út 2.
Dombovári Edina polgármester

Nagykeresztúr Község Önkormányzata
3129 Nagykeresztúr, Salgótarjáni út 4.
Géczi Antal polgármester

Nemti Község Önkormányzata
3152 Nemti, Kossuth L. út 28.
Széll Istvánné polgármester

Nógrádmegyer Község Önkormányzata
3132 Nógrádmegyer, Petöfi út 79.
Verbói Gábor József polgármester

Nógrádszakál Községi Önkormányzat
3187 Nógrádszakál, Madách út 18.
Radvánszky Judit polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
3060 Pásztó, Kölcsey utca 35.
Dömsödi Gábor polgármester
Piliny Község Önkormányzata
3134 Piliny, Losonci út 25.
Lehoczki Szabolcs polgármester

Rákóczibánya Község Önkormányzata
3151 Rákóczibánya, Fő tér 8.
Jakab Gábor polgármester

Rimóc Község Önkormányzata
3177 Rimóc, Madách tér 1.

Beszkid János polgármester

Ságújfalu Község Önkormányzata
3162 Ságújfálu, Dózsa Gy. út 15.
Szentes Attila polgármester
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Fekete Zsolt polgármester

Sámsonháza Község Önkormányzata
3074 Sámsonháza, Rákóczi út 47.

Bajnokné Képes Gyöngyi polgármester

Somosköúj falu Község Önkormányzata
3121 Somosköújfalu, Somosi út 322.
dr. Tóth László polgármester

Sóshartyán Község Önkormányzata
3 131 Sóshartyán, Dózsa út 1.
Tóth Gabriella Julianna polgármester
Szalmatercs Község Önkormányzata
3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.

Takács Tamás polgármester

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata
3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 30.
Keresztes Imre polgármester
Szilaspogony Község Önkormányzata
3125 Szilaspogony, Rákóczi út 45.
Bódi Józsefné polgármester
Szuha Község Önkormányzata
3154 Szuha, Kossuth út 86.

Tóth Zoltán István polgármester

Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
3064 Szurdokpüspöki, Béke utca 3.
Pintér Miklós Ervin polgármester

Varsány Község Önkormányzata
3 l78 Varsány, Rákóczi út l.
Kanyó Judit Erzsébet polgármester
Vizslás Község Önkormányzata
3128 Vizslás, Kossuth út 69.

Angyal Jenő polgármester

Zabar Község Önkormányzata
3124 Zabar, Petőfi út 26.
Ferencz Nándor Lajos polgármester
Amennyiben az érintett Tagönkormányzat Társulási Tanácsba delegált tagja a korábbi
polgármester volt, az érintett Tagönkormányzat polgármesterének személyében bekövetkező
változás esetén az új polgármester a Társulási Megállapodás módosítása, és a delegálásról
szóló külön képviselö—testületi/közgyűlési határozat nélkül is gyakorolhatja a Társulási
Megállapodásból fakadó jogokat. Amennyiben az érintett Tagönkormányzat Társulási
Tanácsba delegált korábbi tagja az alpolgármester, vagy a képviselő—testület/Közgyűlés tagja
volt, az érintett Tagönkormányzat képviselő—testületi/közgyűlési határozattal köteles dönteni
a delegált személyéről, és azt haladéktalanul bejelenteni a Társulásnak a határozat
megküldésével. A Társulási Megállapodás módositása ebben az esetben sem szükséges, de
az érintett Tagönkormányzat delegáltja csak a Társulásnak történő bejelentést követően
gyakorolhatja jogait.

Székhely önkormányzat neve, székhelye:
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Képviseletében elj ár: Fekete Zsolt polgármester
A Társulás működési területe:
A Tagönkormányzatok közigazgatási területe. A Társulásban résztvevő települések
lakosságszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.
A Tagönkormányzatok által a Társulásra átruházott önkormányzati feladat-és
hatáskörök:
A Tagönkormányzatok a Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a Mötv. 42. §—ban foglaltakra, a Mötv. 13. §—ában, valamint a Ht.—ben
meghatározott települési hulladékgazdálkodási feladat—és hatáskörök közül a Társulásra
ruházzák át a PREAMBULUM—ban megjelölt célok, és a Projekt sikeres megvalósítása
érdekében az alábbi feladat—és hatásköröket:
a.) a KEOP pályázat 1. keretében megvalósuló települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló
létesítmény létesítése, fejlesztése és működtetése,

b.) begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és
hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítése és működtetése a
Tagönkormányzatok területén,
0.) a Tagönkormányzatok közigazgatási területén a települési hulladék szelektív gyűjtésének,
szállításának megszervezése,
d.) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtése,
átvétele és elszállítása — ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, a vegyes hulladék,
illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását,
e.) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtése,
átvétele és elszállítása,

f.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron
gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladék összegyűjtése, elszállítása,
g.) az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtése,
elszállítása, az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék
kezelése,

h.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése,
i.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény,
eszköz, vagyonelem üzemeltetése, ideértve a Projekt I. keretében megvalósuló valamennyi
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létesítményt is,
j.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére
közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga,

a jogszabályoknak megfelelő

k.) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Tagönkormányzatok javára,
l.) a KEOP pályázat ll. keretében megvalósított Projekt ll. eszközeinek üzemeltetése a j—k.)
pontok alapján kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján, a jelen
6. pontban megjelölt feladatkörök ellátása során a komplex hulladékgazdálkodási rendszer
működtetése érdekében.
A fenti feladat—és hatáskörök átruházása nem érinti a Tagönkormányzatok 2014. január l—ig
fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét.
A Társulás az átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át.
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy jelen Társulási Megállapodás jóváhagyásával
egyidejűleg a fenti átruházott hatáskörök vonatkozásában a szükséges testületi döntéseket
meghozták.
Tagönkormányzatok vállalják, hogy a KEOP pályázat l. által megkívánt időben a helyi
feltételekhez, valamint a KEOP pályázat l. feltételeihez igazodva önkormányzati
rendeleteikben előírják a települési hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését,
közszolgáltatás keretében történő begyűjtését, és meghatározzák az erre vonatkozó részletes
szabályokat. Tekintettel arra, hogy a rendeletalkotás a Mötv. 42. § alapján át nem ruházható
hatáskör, ezért a Társulási Tanács javaslatot, ajánlást fogalmaz meg a Tagönkormányzatok
számára annak érdekében, hogy a Projekt l. céljaihoz igazodó, egymással összhangban álló
rendelet—módosítások kerüljenek elfogadásra.
A Társulás jogállása
A Társulás jogi személyiséggel rendelkező társulás.
A Társulás—elnöke útján — kezdeményezi
törzskönyvinyilvántartásba vételét.

a

Társulás

Áht.

104.

§—a

szerinti

A jogi személyiséggel rendelkező Társulás az alapító Tagönkormányzatok által
megállapított, valamint a Társulási Tanács 9/2012. (VI. 29.) Th. sz. határozatában megjelölt
napon, 2012. július l—jén jön létre.
A jogi személyiséggel rendelkező Társulás létrehozásáról a Társulási Tanács 9/2012. (VI.
29.) Th. sz. határozatával, valamint a Tagönkormányzatok minősített többségű határozataival
rendelkezett.
A Társulás alapítói:
Tagönkormányzatok.

jelen

Társulási

Megállapodás

3.

pontjában

megjelölt

A Társulás fölötti törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal.
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A Társulás a Projektek végrehajtása során, mint a KEOP pályázatok kedvezményezettje a
Projektek lebonyolításáért felelős proj ektgazdaként jár el.
A Társulás szervei:
Szervezeti rendszer:

1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács elnöke, alelnökei
3. Munkaszervezet

4. Projekt Menedzsment Szervezet
5 . Közbeszerzési Bizottság
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a KEOP pályázat l.-el kapcsolatban projektgazdaként a
Társulás jár el. A Társulás eljárása során a mindenkor hatályos közösségi és hazai
jogszabályok, a Támogatási Szerződés és a Társulási Megállapodás alapján köteles eljárni. A
KEOP pályázat L-el kapcsolatos nyilatkozatok megtételéhez a 9.1. pont h.) alpontjában
foglaltak figyelembe vételével a Társulási Tanács határozata szükséges. Egyéb nyilatkozatok
megtételére az elnök jogosult. Olyan nyilatkozatok megtétele, amely alapján közvetlenül a
Tagönkormányzatok is jogosulttá/kötelezetté válnak, kizárólag a Tagönkormányzatok
előzetesen meghozott határozata alapj án tehetők meg.
8.1

ATársulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely 51 tagból áll.

8.2

A Társulási Tanács tagjai a Társulásban részt vevő Tagönkormányzatok képviselő—testületei/
Közgyűlése által delegált tagok. Delegált tag a Tagönkormányzat polgármestere,
alpolgármestere vagy képviselő—testületének/Közgyűlésének tagja lehet. Amennyiben az új
polgármester hivatalba lépését követő első társulási tanácsülésig az érintett képviselő—
testület/Közgyűlés nem hoz határozatot a delegált személyéről, a Társulási Tanács tagjának
automatikusan az érintett Tagönkormányzat polgármestere minősül. Amennyiben az érintett
Tagönkormányzat az alpolgármestert, vagy önkormányzati képviselőt kíván delegálni, abban
az esetben köteles önkormányzati határozatot hozni a delegált személyéről, melyet
haladéktalanul meg kell küldenie a Társulásnak. A Társulási Tanács ülésén a
Tagönkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal vehetnek részt.

8.3

A Társulási Tanács tagjai a KEOP pályázatokhoz biztosított/biztosítandó önerő arányában
rendelkeznek szavazati joggal. A Tagönkormányzatok által vállalt, KEOP pályázatokhoz
(ideértve az előkészítési szakaszt és a megvalósítási szakaszt is) kapcsolódó önerő
megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. Egyik tag sem rendelkezhet a szavazatok
több, mint felével, abban az esetben sem, ha az önerő több, mint 50%—át biztosítja.
Amennyiben valamelyik Tagönkormányzat az önerő több, mint 50%—át biztosítja, a
szavazatok felével rendelkezik. Ebben az esetben az önerő több, mint 50%—át biztosító
Tagönkorrnányzatra a biztosított önerő alapján számított szavazatokból a szavazatok 50%—
ának levonása után fennmaradó szavazatok a többi Tagönkormányzat között egyenlő
arányban oszlanak meg. A szavazatok összes számát, és ennek megoszlását az 1. számú
melléklet tartalmazza.

8.4

A Társulási Tanácsban szavazni személyesen, vagy a Tagönkormányzat által delegált tag
által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. A Tagönkormányzat által
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delegált tag által meghatalmazott helyettes képviselő a Tagönkormányzat polgármestere,
alpolgármestere, vagy képviselő—testületének tagja lehet.
8.5

A Társulási Tanács saját tagjai sorából választ elnököt és alelnök(ök)et. Az alelnökök száma
legfeljebb a városi jogú Tagönkormányzatok számával megegyező lehet. Elnöknek és
alelnöknek bármelyik Tagönkormányzat által delegált tag jelölhető és megválasztható. A
jelöléshez a Társulási Tanács tagjai legalább egyötödének ajánlása szükséges. Az ajánlás
szóban is megtehető és bejelenthető a Társulási Tanácsnak legkésőbb az elnök, alelnökök
választására irányuló javaslat szavazásra bocsátásáig. Minden tag egy
jelöltet ajánlhat. A
szavazásnál tartózkodásra nincs lehetőség. Elnök, alelnök az lesz, aki a szavazatok több,

mint felét megszerzi. Kettőnél több jelölt esetén, ha az első szavazás során
senki nem
szerzi meg a szavazatok több, mint felét, második szavazást kell tartani a két legmagasabb
számú szavazatot kapott jelölt között. A második szavazáson elnök, alelnök az lesz, aki a
legtöbb szavazatot kapta. Első helyen kialakult szavazategyenlőség esetén a szavazást addig
kell folytatni a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek között, amíg valamelyik jelölt a
második szavazásra vonatkozó szabályok szerint megválasztottnak tekinthető.
Az elnök és az alelnök(ök) megbízatása delegálti státuszát megalapozó jogviszonya
fennállásáig, de legfeljebb öt évig szól. Az elnök és az alelnök tisztségének megszűnésétől
számított legkésőbb 30 naptári napon belül új elnököt, alelnököt kell választani. A Társulási
Tanács több alelnök megbízatása esetén dönthet úgy, hogy a megszűnt megbízatású alelnök
helyére nem választ új alelnököt, feltéve, hogy a döntés meghozatalakor legalább egy
alelnök érvényes megbízatással rendelkezik az elnök helyettesítésére.
Az elnök és az alelnök(ök) a Társulási Tanács tagjai legalább egyötödének
kezdeményezésére, az összes leadható szavazat több mint fele'vel meghozott határozattal
visszahívható. A visszahivásról döntő ülésen meg kell választani az új elnököt, alelnököt a
megválasztásra irányuló szabályok szerint. A visszahívásra irányuló előterjesztésben meg
kell jelölni a kezdeményezők saját jelöltjét is. Alelnök visszahívása esetén a Társulási
Tanács dönthet úgy is, hogy nem választ új alelnököt, amennyiben legalább egy,
visszahívással nem érintett alelnök továbbra is betölti a tisztséget.
8.6

A Társulási Tanács munkaszervezetének feladatait a 122. alpontban megjelölt szervek látják
el.

8.7

A Társulási Tanács a benyújtott projektek megvalósításához szükséges operatív feladatok
ellátására a Kbt. rendelkezéseire tekintettel kiválasztott Projekt Menedzsment Szervezetet
bíz meg, amely ellátja a benyújtott projektekkel kapcsolatos valamennyi műszaki, jogi
feladatot, továbbá előkészíti a munkaszervezet számára a projektekkel kapcsolatos pénzügyi,
gazdasági intézkedéseket.

8.8.

A Közbeszerzési Bizottságot a Társulási Tanács hozza létre a Projektek megvalósítása,
valamint a Társulás működése során lefolytatandó közbeszerzések és beszerzések során az
ajánlatkérő nevében hozandó döntések meghozatalára, az eljárások lefolytatására. Elnöke a
Társulás elnöke. A Közbeszerzési Bizottságra vonatkozó részletes szabályokat a Társulási
Tanács által jóváhagyott Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat tartalmazza.
A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok:

9.l

A Társulási Tanács a döntéseit ülésén, határozattal hozza.

ll

ATársulási Tanács feladat—és hatásköre:
a.) a Társulási Tanács elnökének, alelnök(ei)nek a megválasztása, visszahívása,

b.) a társulási tagdíj és az egyes tagokra vonatkozó beruházási önrész mértékének
megállapítása,
0.) a Tagönkormányzatokat terhelő egyéb — pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó —
kötelezettség megállapítása,
d.) a Tagönkormányzat kizárása, melyről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt,
e.) a jelen Társulási Megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a
Társulásban résztvevő képviselő—testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges,
f.) a Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő
képviselő—testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével lép hatályba,
g.) a Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés éves
végrehajtásáról szóló beszámoló és az éves mérleg elfogadása,
h.) pályázatok beadásáról szóló döntés meghozatala, támogatási szerződések megkötése,
módosítása, a műszaki tartalom meghatározása, módosítása,

i.) a Tagönkormányzatok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, és
állásfoglalás kialakítása a közigazgatási és munkaügyi bíróság eljárását megelőzendő,
j.) a Társulási Megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok
meghatározása,
k.) a Projektek szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának
elemzése és értékelése,

l.) a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása,
m.) a Társulás vagyona tekintetében, ideértve a gazdasági társaságban történő
részesedésszerzés esetét is, gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat, és gondoskodik a
kötelezettségek teljesítéséről,
n.) a Társulási Megállapodás 6. pontjában megjelölt átruházott önkormányzati
hatáskörökben hozott döntés,

o.) az elnöknek a Társulás működéséről szóló éves beszámolójának elfogadása, el nem
fogadás esetén eseti ellenőrző bizottság felállítása, jelentésének elfogadása,
p.) a Társuláshoz való csatlakozási szándékát bejelentő helyi önkormányzat kérelmének
véleményezése, állásfoglalás a Tagönkormányzatok képviselő—testületei, közgyűlése
számára a csatlakozás elfogadásáról, elutasításáról szóló döntéseik meghozatalára,
r.) a mindenkor irányadó jogszabályoknak megfelelő, a Ht. 35. § e.) pont szerinti,
ingatlanhasználót terhelő,
miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettséggel, annak megfizetési rendjével, valamint az esetleges kedvezményekkel
kapcsolatos díjképzési—és szabályozási elvek egységes meghatározása a Tagönkormányzatok
önkormányzati rendeletei elfogadását, módosítását megelőzően,
s.) amennyiben szükséges, a Társulási Tanács bizottság(ai)nak létrehozása, a bizottsági tagok
megválasztása, a bizottság működésének részletes szabályairól szóló szabályzat
jóváhagyása.
9.2

Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök(ök), együttes akadályoztatásuk esetén a
korelnök hívja össze és vezeti. Az írásbeli meghívó elküldése és az ülés napja között
legalább 8 napnak (sürgős esetben 3 napnak) kell eltelnie.

9.3

A Társulási Tanács az üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal az általa
meghatározott munkatervben elfogadott időpontokban tartj a. A Társulási Tanács ülését össze
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kell hívni, ha bármely tagja napirendet is tartalmazó indítványt nyújt be az elnöknek a
Társulási Tanács összehívására, vagy amennyiben a törvényességi felügyeletet ellátó megyei
kormányhivatal kezdeményezi. Az ülésen, vagy az ülést megelőzően írásban bármelyik
tagnak indítványtételi joga van.
9.4

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a
megjelent tagok és a meghívottak nevét, a napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a
szavazás számszerű eredményét, a meghozott döntéseket. A jegyzőkönyvet az elnök és a
munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal vezetője írja alá. A jegyzőkönyv
egy példányát az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a kormányhivatalnak. A
jegyzőkönyvre egyebekben a képviselő—testületi ülésekről készített jegyzőkönyvekre
vonatkozó szabályok irányadók.

9.5

A Társulási Tanács határozatképes, ha az ülésen legalább l3 tag jelen van, és a jelen lévő
tagok az összes szavazat több, mint felével rendelkeznek. A Társulási Tanács érvényes
döntéséhez legalább 7 tagnak az igen szavazata szükséges, amennyiben az meghaladja a
jelen lévő tagok szavazatainak felét, valamint az általuk képviselt Tagönkormányzatok
lakosságszámának egyharmadát.
A döntéshozatal módja: nyílt, név szerinti szavazás.
A minősített többséghez legalább 7 tag igen szavazata szükséges, amennyiben az eléri az
összes szavazat több, mint felét és az általuk képviselt Tagönkormányzatok
lakosságszámának felét. Minősített többség szükséges a 9.1. d.) pontjában meghatározott
esetben.
Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést a megismétlendő ülés napjától számított 8
napon túl, de 30 napon belül kell megtartani.
A Társulási Tanács működésének részletes szabályozására Szervezeti és Működési
Szabályzat (SZMSZ) készül.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.

10.

Az elnök, alelnök(ök)
a.) képviseli a Társulást és a benyújtott projekteket harmadik személyekkel szemben,
bíróságok és más hatóságok előtt,
b.) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, vezeti a Tanács
üléseit,
c.) gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének,
beszámolójának elkészítéséről, és a Társulási Tanács elé terjesztéséről,
d.) évente legalább egy alkalommal beszámolót készít a Társulási Tanács részére a Társulás
működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,

e.) ellátja mindazon feladatokat, melyeket a Társulási Tanács számára előírt,
f.) a támogatási szerződéseket és a benyújtott projektekkel valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos egyéb szerződéseket és azok módosításait a Társulás nevében
a Társulási Tanács felhatalmazása (sürgős esetben utólagos jóváhagyása) alapján aláírja; a
Projektekkel kapcsolatban megkötött szerződések módosításainak Társulási Tanács általi
(utólagos) jóváhagyása kizárólag abban az esetben szükséges, ha a módosítás az Áht.
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szerinti kötelezettségvállalással jár,
g.) képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában,
h.) intézkedik a Társulás Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásba
vétele iránt,
i.) a Társulás mérlegét és a gazdálkodás egyéb dokumentumait a Tagönkormányzatok
számára elérhetővé teszi,
j.) a Társulás elemi költségvetését jóváhagyja.
k.) saját hatáskörben megköti a Társulás működésével kapcsolatos szerződéseket.
Az elnök (alelnök) megbízatása megszűnik:
a.) delegálti státuszát megalapozó jogviszonyának megszűnésével,
b.) a Társulási Tanács által történt visszahívással,
c.) megválasztása időtartamának lejártával,
d.) elhalálozásával,
e.) lemondásával.
Az elnök és az alelnök a feladatainak ellátása során a tőle elvárható gondossággal köteles
eljárni. A kötelezettsége megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.
Az elnök, alelnök bármikor lemondhat tisztségéről, melyet a Társulási Tanács ülésén, vagy
írásban jelenthet be. A lemondás nem függ a Társulási Tanács elfogadásától. Az elnök—és
amennyiben csak egy alelnök van megválasztva az alelnök-az új elnök (alelnök)
megválasztásáig terjedő időben köteles a megbízatásával járó feladatait ellátni. Az elnök
lemondása az alelnök megbízatását nem érinti.
A Társulás alelnök(ei) az elnök munkáját segíti(k)az általa meghatározott körben,
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti(k)a képviseletre vonatkozó szabályok
szerint.
11.

A Társulás tevékenysége

ll.l

A Társulás a Projekt l. megvalósítása érekében az alábbi tevékenységeket végzi:
KEOP—l.l.l/O9—ll. pályázati forrás keretében benyújtani kívánt Projekt I. előkészítési és
megvalósítási dokumentáció összeállítása,
egyfordulós előkészítési és megvalósítási konstrukció eredményeként a Közreműködő
Szervezet által támogatott projektj avaslat megvalósítása,
ennek keretében:
térségi szintű szelektív hulladékgyűjtési infrastruktúra kialakítása, szelektíven gyűjtött
hulladékok további kezeléséhez szükséges feldolgozási háttér (válogatómű) kialakítása,
szerves hulladékok, hulladékfrakciók lerakásról való eltérítése érdekében a házi
komposztálás és a központi komposztálás feltételeinek biztosítása,
hulladékudvarok és újrahasználati központok kialakítása, alkalmi gyűjtőjáratok szervezése a
veszélyes hulladékok elkülönített kezelése érdekében,
mechanikai—biológiai előkezelő mű kialakítása.
A Társulás a Projekt H. megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
KEOP—l . l . 1/C/ 13. pályázati kiírás keretében benyújtott Projekt H. megvalósítási
'r'r

a támogatott projektjavaslat megvalósítása,
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ennek keretében:
a vegyes hulladék begyűjtésére, kezelésére alkalmas gyűjtő— és rakodó járművek beszerzése
és üzemeltetésükről való gondoskodás (üzemeltető kiválasztásával);
a vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas lakossági edényzetek beszerzése,
informatikai fejlesztés megvalósítása, azaz RFID chip—es hulladékgyűjtési rendszer
kialakítása a tagönkormányzatok teljes területén.
Amennyiben a működés során vagyon keletkezik, annak kezelése.
11.3

A Társulás Vállalkozási tevékenységet nem végez.

11.4.

A Társulás alaptevékenysége
Szakágazati besorolása:
381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
A Társulás a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontja, valamint a Htv. 42. § szerinti
közfeladatokat lát el.
Kormányzati funkciók:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051070 Használt eszköz bontása
051080 Hulladék újrahasznosítása
052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

12.

Projekt Menedzsment Szervezet, Munkaszervezet

12.1

A Projekt Menedzsment Szervezet
A Társulási Tanács a benyújtott projektek megvalósításához szükséges operatív feladatok
ellátása céljából a Kbt. alkalmazásával kiválasztott Projekt Menedzsment Szervezeteket bíz
meg, melyeknek összetételére, működésére, feladataira az adott pályázatokban
meghatározottakat kell figyelembe venni. A Projekt Menedzsment Szervezeteket, a
pályázatok feltételeit figyelembe véve lebonyolított kiválasztási eljárást követően - a
Társulási Tanács felhatalmazása alapján — az elnök bízza meg/köti még a szükséges
szerződéseket. A Projekt Menedzsment Szervezetek feladata a Társulás feladat— és
hatásköreihez igazodik.

12.2

ATársulás Munkaszervezetének feladatait az alábbi költségvetési szervek látják el.
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12.2.l. Az Áht. 6/C.§ (2) bekezdés c.) pontja szerinti, a Társulás bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatos

tervezési,

gazdálkodási,

ellenőrzési,

finanszírozási,

adatszolgáltatási

és

beszámolási feladatokat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (3100 Salgótarján, Kassai
sor 2.) látja el
12.22. Az egyéb munkaszervezeti feladatokat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala látja el az alábbiak szerint:
— ellátja a Társulási Tanács üléseinek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos
feladatokat,
— gondoskodik a Társulási Tanács ülései jegyzőkönyveinek elkészítéséről, a jegyzőkönyvek,
határozatok nyilvántartásáról,
— elkészíti a Társulási Tanács és az elnök feladatainak ellátásához szükséges
dokumentumokat.
13.

A Társulás időtartama:

A Társulás határozatlan időre, de legalább a PREAMBULUM—ban megjelölt KEOP
pályázatok keretében megvalósuló Projektek fenntartási időszakának végéig áll fenn.
14.

A Társulás működésének pénzügyi kérdései

l4.l

ATársulás működéséhez kapcsolódó költségvetési források:

A Tagönkormányzatok a Társulás működésének forrásait (általános működési költségek)
saját költségvetésükből, lakosságszám—arányosan biztosítják társulási tagdíj formájában. Az
éves működési célú költségvetési igényekről és az egyes Tagönkormányzatokat terhelő
befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési év január 15. napjáig
határozattal dönt. A határozat alapján a Munkaszervezet haladéktalanul írásban értesíti a
Tagönkormányzatokat az adott évi kötelező befizetésekről és annak esedékességéről.
l4.2

A Projekt l. megvalósításának (beruházás) és működtetésének finanszírozási forrásai:

l4.2.l Beruházás
A Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a KEOP pályázat L—hez szükséges saját forrást teljes
egészében, lOO%—ban az általuk biztosítandó önerő alapján biztosítj ák. Az önerő
Tagönkormányzatok közötti megosztását jelen Társulási Megállapodás 1. számú melléklete
tartalmazza.
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy képviselő—testületeik és közgyülésük döntött a KEOP
pályázat 1. előkészítési és megvalósítása szakaszában a Tagönkormányzatok által
biztosítandó önerő mértékéről, mely döntésük a teljes Projekt L—re, annak mindkét
szakaszára, és a visszaigénylésre kerülő ÁFA összegére is irányadó. A Tagönkormányzatok
által biztosítandó önerő megoszlását, mértékét Tagönkormányzatok szerinti bontásban az 1.
számú melléklet tartalmazza.
Tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben a Projekt l. önerő—igénye
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esetlegesen módosul, abban az esetben az 1. számú mellékletben megjelölt arányok alapul
vételével a különbözetet biztosítani fogják, illetve a szükséges önerőt arányosan csökkentik.
Tagönkormányzatok kijelentik, hogy az előkészítési szakaszban biztosítandó önerő 1. számú
melléklet szerinti mértékét képviselő—testületeik, közgyűlésük, valamint a Társulási Tanács
határozatainak megfelelően 2012. augusztus 31—ig, illetve új belépő tagok esetében a
tagfelvételről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalják a Társulás
bankszámlájára
Tagönkormányzatok vállalják, hogy a Projekt 1. által megkívánt időben, ütemezésben
költségvetési rendeleteikben biztosítani fogják a megvalósítási szakaszra jutó önerőt is,
melyet a Társulási Tanács által meghatározott időpontig fizetnek be a Társulás számlájára.
l4.2.2 Működtetés
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projekt l. működtetésének forrását a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból és a Projekt l. keretében beszerzett eszközök
hasznosításából származó bevétel biztosítja, és rögzítik, hogy a fentiekből származó
jövedelem — a mindenkori jogszabályi környezetre való tekintettel — lehetőség szerint
fedezetet kell, hogy biztosítson a megvalósuló hulladékgazdálkodási eszközrendszer
.,.,

Ezzel összefüggésben Tagönkormányzatok rögzítik, hogy amennyiben élnek a Ht. 35. § e.)
pontban kapott felhatalmazással, abban az esetben a helyi önkormányzati rendeleteikben az
ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettséget a 24. pontban megjelölt díjképzési elvek
alapul vételével állapítják meg
l4.3.

A Projekt ll. megvalósításának (beruházás) és működtetésének finanszírozási forrásai:

l4.3.l Beruházás
A Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a KEOP pályázat II.—höz szükséges saját forrást teljes
egészében, lOO%—ban az általuk biztosítandó önerő alapján biztosítják. Az önerő
Tagönkormányzatok közötti megosztását jelen Társulási Megállapodás 1. számú melléklete
tartalmazza, mely megoszlás teljes egészében megegyezik a Projekt 1. esetén irányadóval,
így jelen Társulási Megállapodás 1. számú melléklete mind a Projekt l., mind a Projekt Il.
tekintetében egyaránt irányadó.
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy képviselő—testületeik és közgyűlésük döntött a KEOP
pályázat ll. megvalósítási szakaszában a Tagönkormányzatok által biztosítandó önerő
mértékéről, mely döntésük a teljes Projekt II.-re irányadó. A Tagönkormányzatok által
biztosítandó önerő megoszlását, mértékét Tagönkormányzatok szerinti bontásban az 1.
számú melléklet tartalmazza.
Tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben a Projekt ll. önerő-igénye
esetlegesen módosul, abban az esetben az 1. számú mellékletben megjelölt arányok alapul
vételével a különbözetet biztosítani fogj ák, illetve a szükséges önerőt arányosan csökkentik.
Tagönkormányzatok kijelentik, hogy a biztosítandó önerő 1. számú melléklet szerinti
mértékét képviselő—testületeik, közgyűlésük, valamint a Társulási Tanács határozatainak
megfelelő határidőben, illetve új belépő tagok esetében a tagfelvételről szóló értesítés
l7

kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalják a Társulás bankszámlájára.
14.32 Működtetés
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projekt ll. működtetésének forrását a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból és a Projekt ll. keretében beszerzett eszközök
hasznosításából származó bevétel biztosítja, és rögzítik, hogy a fentiekből származó
jövedelem — a mindenkori jogszabályi környezetre való tekintettel — lehetőség szerint
fedezetet kell, hogy biztosítson a megvalósuló hulladékgazdálkodási eszközrendszer
'r'r

Ezzel összefüggésben Tagönkormányzatok rögzítik, hogy amennyiben élnek a Ht. 35. § e.)
pontban kapott felhatalmazással, abban az esetben a helyi önkormányzati rendeleteikben az
ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettséget a 24. pontban megjelölt díjképzési elvek
alapul vételével állapítják meg.
l4.4

A gazdálkodás általános szabályai

A Társulás az államháztartási jogszabályok alapján elkészített, saját költségvetés alapján
gazdálkodik, melyet a Társulási Tanács határozattal fogad el, végrehajtásáról — a 12.2.l.
alpont szerinti Munkaszervezet útján — az elnök gondoskodik.
A Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos, államháztartási jogszabályokban
meghatározott feladatokat a 12.2.l. alpont szerint a Munkaszervezet látja el.
A Társulás pénzeszközeit belföldi hitelintézetnél nyitott számláján kezeli.
A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., az Sztv., valamint az államháztartás

számviteléről szóló 4/2013. (I. ll.) Korm. rendelet — továbbiakban: Ahsz. — rendelkezései
irányadók.
15.

A Társulás vagyona, üzemeltetés, számviteli aktiválás.

151

A Társulás vagyona

Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projektek keretében megvalósuló létesítmények,
eszközök mennyiségi, műszaki jellemzőit, földrajzi elhelyezkedését, értékét és egyéb
jellemzőit részletesen a Projektek dokumentációja tartalmazza.
A Projektek keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő vagyontárgyak a Társulás saját
tulajdonába kerülnek. A Társulás megszűnése esetén a Tagönkormányzatokat az 1. számú
mellékletben részletezettek szerint, az ott megjelölt (teljes Projektek vonatkozásában
irányadó önerő—megoszláshoz igazodó) arányban illeti meg a tulajdoni részesedés. A
Társulás önállóan jogosult a tulajdonába kerülő vagyontömeg hasznosítására, a tulajdonosi
jogokat a Társulási Tanács gyakorolja.
Tagönkormányzatok jelen Társulási Megállapodás aláírásakor a Társulás részére külön
vagyont nem adnak át. Tagönkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy a Társulás
működésének biztosítására, valamint a pályázat eredményeként létrejövő létesítmények,
megvalósítandó közszolgáltatások ellátása érdekében a szükséges vagyontárgyakat a
Társulás rendelkezésére bocsássák. A Társulásba bevitt vagyonelemek a Tagönkormányzat
vagyonaként tartandók nyilván, azon a Társulás tulajdonjogot nem szerez, a
vagyonnövekmény viszont a társult önkormányzatok közös tulajdona, melyre a Ptk. közös
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tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A bevitt vagyon után a Társulás bérleti díj at
köteles fizetni a Tagönkormányzatnak. A bérleti díj mértékét a Tagönkormányzatok az adott
vagyontárgy vonatkozásában elkészített hivatalos értékbecslésben megállapított éves díjnak
megfelelően határozzák meg.
152

Územeltetés

Tagönkormányzatok kinyilvánítják, hogy VGÚ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (továbbiakban: VGÚ
Nonprofit Kft.) a Társulás a Társulási Tanács 18/2013. (VIII. 28.) Th. sz. határozata,
valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 174/2013. (VIII. 29.) Óh. sz.
határozata alapján 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint névértékű üzletrészt szerzett, ezzel a
VGÚ Nonprofit Kft. tagjává vált 2013. augusztus 29. napi hatállyal.
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projektek keretében megvalósított építmények,
beszerzett eszközök, egyéb vagyonelemek, valamint az esetlegesen a Tagönkormányzatok
által a Társulásnak átadott, hulladékgazdálkodási feladatellátást szolgáló vagyon
üzemeltetésére, a közszolgáltatás teljes körének ellátására a mindenkori törvényi előírások
figyelembe vételével és a kiválasztásra irányuló eljárásrendek betartásával megfelelő
közszolgáltatót választanak ki, azzal, hogy amennyiben a törvényi előírások alapján a VGÚ
Nonprofit Kft. közszolgáltatói minősítéssel nem rendelkezhet, a Társulás a jogszabályi
keretek között törekszik arra, hogy olyan közszolgáltatási szerződés kerüljön megkötésre,
melynek teljesítésében a VGÚ Nonprofit Kft. szerepet vállalhat a közszolgáltató
alvállalkozójaként.
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy amennyiben jogszabályi változások következtében a
fenti üzemeltetési koncepció meghaladottá válik, lehetőség szerint a fenti elvek alapul
vételével, az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő üzemeltetési koncepciót dolgoznak
ki, és jelen Társulási Megállapodást ennek megfelelően módosítják.
Tagok megállapodnak, hogy a Projekt l. keretében tervezett fejlesztések egy része
előreláthatóan a Salgótarján Térségi Hulladéklerakó telep (tulajdonos: Salgótarján MJV
Önkormányzata), a Bátonyterenye, 3799/22 hrsz.—ú ingatlan, továbbá a Tar 018. hrsz.—ú
ingatlan (tulajdonos: Pásztó Város Önkormányzata) fejlesztésre alkalmas területein kerülnek
megvalósításra. A hulladéklerakó telepek az
illetékes Tagönkormányzatok tulajdonát
képezik. A tulajdonos Tagönkormányzatok kijelentik, hogy megteremtik a lehetőségét
annak, hogy a tervezett fejlesztések a hulladéklerakó telepeken megvalósuljanak. A
tulajdonos Tagönkormányzatok kijelentik, hogy a pályázat sikere esetén a Projekt I.
megvalósítási és fenntartási időszakának végéig a beépíteni kívánt földrészletekre
visszterhes földhasználati jogot biztosítanak a Társulás számára. Tagönkormányzatok
rögzítik, hogy a Projekt I. keretében megvalósuló felépítmények a Társulás tulajdonába
kerülnek.
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projekt I. keretében az illetékes Tagönkormányzat
területén megvalósítani tervezett, Társulás tulajdonába kerülő építmények esetén — az altalaj
önkormányzati tulajdonban maradása mellett—a felépítmény tulajdonosával — a Társulással —
az altalaj megfelelő részének használatára megállapodást kötnek.
153.

A Projekt H. keretében beszerzett, és a Társulás tulajdonába kerülő eszközök üzemeltetését
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külön szerződéses keretek között a 152. pont alapján meghatározott gazdasági társaság
végzi, bérleti díjfizetési kötelezettség mellett.
15.4

Számviteli aktiválás

A KEOP pályázatokból származó eszközök bekerülési értékének megállapítása a
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltak szerint történik, mely alapján
meghatározható, hogy milyen értéken aktiválja a Társulás a beszerzett eszközöket a
beruházás megvalósulását követően.
16.

A pénzügyi kötelezettségek nem teljesítése esetén követendő eljárás:
Amennyiben a Tagönkormányzat ismételt felhívásra sem teljesíti a Társulási Tanács
határozatában foglalt, vagy önként vállalt pénzügyi kötelezettségeit, a Társulás a fizetési
határidőt követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő Tagönkormányzat által a
pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására
jogosult. A felhatalmazó levél mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza. A
Tagönkormányzatok kötelesek 2013. augusztus 31. napjáig a Társulás részére a felhatalmazó
levél számlavezető hitelintézetük aláírásával ellátott egy eredeti példányát átadni. Új belépő
tagok az inkasszó nyilvántartásba vételéről a tagfelvételről szóló értesítés kézhezvételét
követő 30 naptári napon belül kötelesek gondoskodni, és annak eredeti példányát a Társulás
részére átadniuk.

17.

A Társulás ellenőrzése

l7.l

A Társulást a Tagönkormányzatok képviselő—testületei és közgyűlése célszerűségi és
gazdasági szempontból ellenőrzik.

172

A működésről az elnök évente köteles beszámolni a Tanácsnak. Abban az esetben, ha a

Tanács nem fogadja el a beszámolót, eseti ellenőrző bizottságot állíthat fel. A bizottság 60
napon belül köteles lefolytatni a vizsgálatot és jelentését a Tanács elé terjeszteni. A
szabálytalanságok megszüntetéséről az elnök, vagy a Tanács által esetileg kijelölt személy
köteles gondoskodni 30 napon belül, és a megtett intézkedésekről, azok eredményeiről
tájékoztatja a Tanácsot annak soron következő ülésén.
173

A Társulási Tanács tagjai kötelesek évente egyszer a képviselő—testületüknek, közgyűlésnek
beszámolni a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a Társulás céljának
előrehaladásáról.

l7.4

A Társulás a belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (Xll. 31.) Korm.rendelet szerint, külön megállapodás alapján
működteti, amelyről az elnök évente beszámol a Társulási Tanácsnak.

18.

Csatlakozás a Társuláshoz

l8.l

A csatlakozni kívánó önkormányzatok képviselő—testületének minősített többséggel hozott
határozata szükséges a csatlakozási kérelem benyújtásához. A kérelem tartalmazza a
csatlakozni kívánó önkormányzat nevét, székhelyét, a képviselő—testületi határozatot a
Társulásba való belépésről, valamint arról, hogy a képviselő—testület vállalja a jelen
Társulási Megállapodás betartását, a Társulás céljainak elfogadását, továbbá hogy biztosítja
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a Projektek megvalósítása kapcsán rá eső költségek viselését. A csatlakozni kívánó
önkormányzat képviselő—testületének a döntést — ha törvény eltérően nem rendelkezik — a
kérelmezett csatlakozási időpontot legalább hat hónappal megelőzően kell meghoznia. A
kérelemnek és a képviselő-testületi határozatnak tartalmaznia kell a fentieknek megfelelően
a kérelmezett csatlakozási időpontot. A Társuláshoz való csatlakozásra év közben, bármely
hó első napjával is van lehetőség.
182

A kérelmet a Társulási Tanácshoz kell címezni.

183

Az elnök összehívja a Tanácsot a kérelem megvitatása céljából a kérelem benyújtásától
számított 60 napon belül. A Tanács a kérelmet véleményezi. A Tagönkormányzatok
képviselő—testületei, közgyűlése a tanácsi vélemény meghozatalát követő 60 napon belül
külön—külön minősített többséggel meghozott határozattal döntenek a kérelem elfogadásáról
vagy elutasításáról.

184

Ha bármely Tagönkormányzat képviselő—testülete, közgyűlése elutasító határozatot hoz, a
kérelem elutasítottnak tekintendő.

18.5

A Társuláshoz való csatlakozáshoz szükséges a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli
hozzájárulása. A hozzájárulás—lehetőség szerint — a Tagönkormányzatok döntését
megelőzően szerzendő be.

18.6

A csatlakozó önkorrnányzatoknak a 14.21. és l4.3.l. alpontban megjelölt önerő O,l%—át kell
biztosítaniuk. Az erre vonatkozó kötelezettségvállalásról a 18.1 pontban megjelölt
képviselő—testületi határozatban rendelkezniük kell. A csatlakozó önkormányzatok a O,l %—
nak megfelelő tulajdoni részesedést szereznek a Társulás vagyonából. Ennek megfelelően a
módosuló tulajdoni hányadokról a csatlakozási kérelem elfogadásakor esedékes Társulási
Megállapodás módosításakor döntenek a Tagönkormányzatok.

19.

Kiválás a Társulásból

191

Tekintettel a Projektek kiemelt fontosságára, Tagönkormányzatok vállalják, hogy a Mötv.—
Tanáccsal, az elnökkel és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően
élnek.

192

A Társulásból történő kiválásról — ha törvény eltérően nem rendelkezik — legalább hat
hónappal korábban, a Tagönkormányzat képviselő—testülete, közgyűlése minősített
többséggel meghozott határozatával kell dönteni. A kiválás időpontját tartalmazó
határozatról a Társulási Tanácsot haladéktalanul értesíteni kell.

193

Tagönkormányzatok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tagönkormányzat által
befizetendő önrész teljes összege a Társulás vele szembeni jogszerű követelése, melyet a
Társulás minden esetben érvényesíteni fog. Kiváló Tagönkormányzat tudomásul veszi, hogy
a Projektek megvalósítása érdekében általa fizetett előkészítési költséget, valamint az
önrészt nem követelheti vissza a Társulástól.
A Társulásból kiváló Tagönkormányzatnak a társulási vagyonból az 1. számú melléklet
szerint a Tagönkormányzatot megillető tulajdoni hányad arányában a Társulás köteles
kifizetni a tulajdonrészét a kilépés napján fennálló érték alapul vételével. A kifizetésnek a
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kilépés napját követő hat hónapon belül meg kell történnie. A kiváló Tagönkormányzat által
a Társulásba bevitt vagyont a kiválást követő hat hónapon belül kell kiadni; a kiadásig a
151. szerinti bérleti díj illeti meg a kiváló Tagönkormányzatot. A bevitt vagyon
vagyonnövekményéből a kiváló Tagönkormányzatra jutó eszmei hányad értékét a Társulás a
fentiek alapján köteles kifizetni. Kiválás esetén a fentiek szerinti kifizetést és a bevitt
vagyon kiadását a Társulási Tanács határozatában megállapított időre, de legfeljebb a kiválás
napjától számított öt évre el lehet halasztani, ha annak teljesítése veszélyeztetné a Társulás
további müködését. Ebben az esetben a Társulás a tulajdonrész alapján a kiváló
Tagönkormányzat részére — külön szerződés alapján — használati díjat köteles fizetni. A
kiválás során történő elszámolás esetén figyelembe kell venni a l9.3—l9.4 pontok alapján a
kiváló Tagönkormányzat Társulással szemben fennálló kötelezettségét is.
l9.4

A kiváló Tagönkormányzat köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére,
valamint a kiválásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. A kártérítési
kötelezettséget a Tagönkormányzatok valamennyi, a kiválással okozott kárra vonatkoztatj ák,
beleértve az esetleges elmaradt hasznot is.

20.

Tagkizárás

20.1

Amennyiben valamelyik Tagönkormányzat nem teljesíti a Társulási Megállapodásból, a
Társulási Tanács határozataiból, a Projektek megvalósításából (különös tekintettel a
támogatási szerződésre) rá eső kötelezettségeket, vagy egyébként a Társulás érdekeit sértő
vagy veszélyeztető módon gyakorolja jogait, vagy mulasztja el kötelezettségei teljesítését,
az elnök jogosult kétszer írásban, az adott kötelezettségszegés jellegére tekintettel
megállapított határidő tűzésével felszólítani a Tagönkormányzatot a teljesítésre.

202

A 20. l. pontban meghatározott esetben a Társulási Tanács minősített többséggel dönthet a
Tagönkormányzat Társulásból való kizárásáról a határozatában megállapított nappal. A
kizárás legkorábban a határozathozatalt követő napra szólhat.

203

A kizárás jogkövetkezménye megegyezik a kiválás jogkövetkezményeivel.

21.

A Társulás megszűnése, a Társulási Megállapodás módosítása

21.1

A Társulás megszünik:
a.) ha törvényben meghatározott megszűnési feltétel következik be,
b.) ha a Tagönkormányzatok a 21.2. pontnak megfelelő döntést hoznak,
c.) a törvény erejénél fogva,
d.) ha a bíróság jogerős döntése így rendelkezik.

212

Bármelyik Tagönkormányzat képviselő—testülete, közgyűlése minősített többséggel
meghozott határozatával kezdeményezheti, hogy a Tagönkormányzatok határozzanak a
Társulás megszüntetéséről. A kezdeményezést valamennyi Tagönkormányzatnak meg kell
küldeni, és meg kell benne jelölni a megszüntetés javasolt napját. A Tagönkormányzatok a
kezdeményezésről a kézbesítéstől számított 60 napon belül kötelesek dönteni. A Társulás
megszüntetéséhez valamennyi Tagönkormányzat minősített többséggel meghozott
határozata szükséges.

213

Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projektek fenntartási idejének végéig a Társulást nem
szüntetik meg.
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21.4

A Társulás megszűnése esetén a Tagönkormányzatok kötelesek egymással elszámolni. A
kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Tagönkormányzatok között a tulajdoni
hányadok arányában oszlik meg. A Tagönkormányzat által a Társulásba bevitt vagyont a
Tagönkormányzatnak
kell
kiadni,
a
bevitt
vagyon
vagyonnövekményét
a
Tagönkormányzatok között a tulajdoni hányadok arányában kell megosztani.

21.5.

A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik Tagönkormányzat, az elnök és az
alelnök(ök) kezdeményezhetik. A kezdeményezést az elnökhöz kell benyújtani. Az elnök
vagy a székhelyönkormányzat kezdeményezését a Tagönkormányzatoknak közvetlenül kell
megküldeni társulási tanácsi előterjesztés formájában. Az elnökhöz benyújtott
kezdeményezésben a módosítási javaslatot — lehetőség szerint — szövegszerűen be kell
mutatni, ennek hiányában a módosítás célját kell kifejteni. A szövegszerűen benyújtott
módosítási javaslat megtárgyalására — amennyiben a Munkaszervezet álláspontja szerint a
módosításnak törvényi, vagy a Projektek oldaláról felmerülő akadálya nincs — az elnök
köteles a Társulási Tanács ülését összehívni. A csak a módosítás célját megjelölő
kezdeményezés esetén — amennyiben annak törvényi, vagy a Projektek oldaláról fennálló
akadálya nincs — az elnök a Munkaszervezet útján köteles a szövegszerű módosítást
kidolgozni és a Társulási Tanács elé terjeszteni. A Társulási Tanács módosítást támogató
határozata esetén a Tagönkormányzatok kötelesek legkésőbb 60 napon belül döntést hozni a
módosítási javaslatról. A Társulási Megállapodás módosításához az összes
Tagönkormányzat képviselő— testületének, közgyűlésének minősített többséggel meghozott
határozata szükséges.

22.

A Társulás képviselete
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok, más hatóságok előtt általános
képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén az
alelnökök helyettesítik az elnököt teljes jogkörrel. A Társulást az elnök (helyettesítés esetén
az alelnök) önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy
kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét saját
kezűleg írja alá.

23.

A nyilvánosság biztosítása
Tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak a megvalósítandó Projektekkel kapcsolatban a
teljes körű lakossági tájékoztatásra. A tájékoztatásnak ki kell térnie a PREAMBULUM-ban
megjelölt jogszabályi, különösen a közösségi kötelezettségekre, a Projektek előnyeire,
lakossági hatásaira, a megvalósítandó létesítményekre, a komplex hulladékgazdálkodási
rendszer működésére. Tagönkormányzatok a nyilvánosság biztosítását a Projektek teljes
időtartama alatt folyamatosan biztosítják.

24.

Díj képzés
Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a mindenkor irányadó jogszabályoknak megfelelően, a
Ht. 35. § e.) pont szerinti, ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott
díjfizetési kötelezettséggel, annak megfizetési rendjével, valamint az esetleges
kedvezményekkel kapcsolatos díjképzési—és szabályozási elveket úgy állapítják meg, hogy
az — összhangban a Projektek CBA—jával — fedezetet biztosítson — a miniszteri rendeletben
megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mellett — a hulladékgazdálkodási
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eszközrendszer üzemeltetésére, beleértve annak felújítását, pótlását, rekonstrukcióját.
25.

Egyéb rendelkezések

25.l

Tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy a Projektek megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttműködnek egymással, legalább a Projektek fenntartási idej ének végéig.

25 .2

Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a megvalósítás során a PREAMBULUM—ban megj elölt
jogszabályoknak megfelelően járnak el.

253

Tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy önkormányzati döntéshozataluk során a
Projektek célkitűzéseit figyelembe veszik.

254

Tagönkorrnányzatok kinyilvánítják és kötelezettséget vállalnak, hogy a Társulásból történő
esetleges kiválásuk esetén tudomásul veszik a kiválás jogkövetkezményeit.

255

Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Társulás működése során a PREAMBULUM-ban
megjelölt jogszabályokat veszik alapul.

26.

Vegyes és záró rendelkezések:
Jelen Társulási Megállapodás a Tagönkormányzatok alábbi képviselő-testületi és közgyűlési
határozata, valamint a Társulási Tanács ...../2017 . (...,...) Th. sz. határozata alapján, a
törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba.

Kelt: Salgótarján, 2017 ...........

Határozatok:

Alsótold Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH

Bárna Község Képviselő—testületének
határozata alapj án

PH

Bátonyterenye Város Képviselőtestületének
határozata alapj án

'

Sándor Szandra Éva
polgármester

'

Oravecz Roland
polgármester

Nagy-Maj don József
polgármester

PH.

24

Bokor Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Hegedűs Pál
polgármester

Dániel László
polgármester

Cered Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Cserhátszentiván Község Képviselő—
testületének
határozata alapj án

PH.

Dorogháza Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Kővári Lászlóné
polgármester

PH.

Moravcsik Ferenc

Ecseg Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

Siraky Attila
polgármester

polgármester

Egyházasgerge Község Képviselőtestületének
határozata alapj án

PH.

Révay Endre
polgármester

Endrefalva Község Képviselő—testületének
határozata alapj án

PH.

Csóriné Botyánszki Ágnes
polgármester

Etes Község Képviselő—testületének
határozata alapj án

PH.

Lénárt Dezső
polgármester

Felsőtold Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Nagyváradi István
polgármester
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Garáb Község Képviselő—testületének
határozata alapj án

PH.

Kovács Zoltán
polgármester

Ipolytarnóc Község Képviselő—testületének
határozata alapj án

PH.

Bolyós Gáborné
polgármester

Karancsalja Község Képviselő—testületének
határozata alapj án

PH.

Sulyok Oszkár Jánosné
polgármester

Karancsberény Község Képviselő—
testületének
határozata alapj án

PH.

Csabainé Freistág Erzsébet
polgármester

Karancskeszi Község Képviselőtestületének
határozata alapj án

PH.

Királyhegyi Gyula
polgármester

PH.

Baksa Sándor
polgármester

Karancsság Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Tóth Tihamér Sándor
polgármester

Kazár Község Képviselő—testületének
határozata alapj án

PH.

Karancslapujtő Község Képviselő—
testületének
határozata alapj án

Kisbárkány Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

Gecse Ákos

polgármester

PH.

Edőcs László
polgármester
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Kishartyán Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Sándor Attila
polgármester

Kozárd Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Dr. Haj asné Banos Marta
polgármester

Kutasó Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Litke Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Vámos Zoltán
polgármester

Lucfalva Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Bakos Gyula
polgarmester

Ludányhalászi Község Képviselőtestületének
határozata alapj án

PH.

Magyargéc Község Képviselő—testületének
határozata alapj án

PH.

Velki Róbert
polgármester

Márkháza Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Ipolyi János Lajos
polgármester

Matramindszent Község Képviselő—
testületének
határozata alapj án

Noskó Sándor Gabor

polgármester

Kovács Imre
polgármester

PH.

Horváth János
polgármester
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Mátranovák Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Bodor Ernőné
polgármester

Mátraszele Község Képviselő—testületének
határozata alapján

PH.

Vincze László
polgármester

Mátraszőlős Község Képviselőtestületének
határozata alapján

PH.

Tóth Gyula
polgármester

Mátraterenye Község Képviselőtestületének
határozata alapj án

PH.

Gecse László
polgármester

Mátraverebély Község Képviselőtestületének
hatarozata alapj án

PH.

Nagy Attila
polgármester

Mihálygerge Község Képviselőtestületének
határozata alapj án

PH.

Szikoráné Sebestyén Katalin
polgármester

Nagybárkány Község Képviselőtestületének
határozata alapj án

PH.

Dombovári Edina
polgármester

Nagykeresztúr Község Képviselőtestületének
határozata alapj án

Géczi Antal
polgármester

PH.
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Nemti Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Nógrádmegyer Község Képviselő—
testületének
határozata alapj án

PH.

Verbói Gábor József
polgármester

Nógrádszakál Község Képviselő—
testületének
határozata alapj án

PH.

Radvánszky Judit
polgármester

Pásztó Város Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Dömsödi Gábor
polgármester

Piliny Község Képviselő—testületének
határozata alapj án

PH.

Lehoczki Szabolcs
polgármester

Rákóczibánya Község Képviselőtestületének
határozata alapj án

PH.

Rimóc Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Beszkid János
polgármester

Ságúj falu Község Képviselő—testületének
határozata alapj án

PH.

Szentes Attila
polgármester

Széll Istvánné

polgármester

Jakab Gábor
polgármester

PH.
Salgótarján Megyei Jogú Város

Fekete Zsolt
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Közgyűlése
határozata alapj án

polgarmester

Sámsonháza Község Képviselő—
testületének
határozata alapj án

PH.

Bajnokné Képes Gyöngyi
polgármester

Somoskőúj falu Község Képviselő—
testületének
határozata alapj án

PH.

dr. Tóth László
polgármester

Sóshartyán Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Tóth Gabriella Julianna
polgármester

Szalmatercs Község Képviselő—testületének
határozata alapj án

PH.

Takács Tamás
polgármester

Szécsényfelfalu Község Képviselő—
testületének
határozata alapj án

PH.

polgármester

Szilaspogony Község Képviselőtestületének
határozata alapj án

PH.

Bódi Józsefné
polgármester

Szuha Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Szurdokpüspöki Község Képviselőtestületének
határozata alapj án

Keresztes Imre

Tóth Zoltán István
polgármester

PH.

Pintér Miklós Ervin
polgármester
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Varsány Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Kanyó Judit Erzsébet
polgármester

Vizslás Község Képviselő—testületének
határozata alapj án

PH.

Angyal Jenő
polgármester

Zabar Község Képviselő-testületének
határozata alapj án

PH.

Ferencz Nándor Lajos
polgármester
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l . számú melléklet a Társulási Megállapodáshoz—
A Projekt megvalósítása során a Tagönkormányzatok által biztosítandó
Onerő megoszlása, a tagokat megillető szavazatszám és tulajdoni hányad

Tete pülés

Önerő
megoszlása

,
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_
_
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%
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1
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1
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DA
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1

O,1
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1

GJ
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1
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1
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1
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2. számú melléklet a Társulási Megállapodáshoz—
Alkalmazando' lakosságszámok

Telepules
1.

Alsótold

2.

Bárna

3.

Bátonyterenye

Lakosságszám 2017. 01. 01.
(alkalmazandó a Társulási
Megállapodás 14.1. pontja
értelmében)
239

Lakosságszám 2014. 01. 01.
(alkalmazandó a Társulási
Megállapodás egyéb pontja
értelmében)
253

1 068

1 089

12 690

13 008

4.

Bokor

121

132

5.

Cered

1 080

1 127

6.

Cserhátszentiván

123

142

7.

Dorogháza

1 029

1 072

8.

Ecseg

1 206

1 212

9.

Egyházasgerge

10.

723

739

Endrefalva

1 260

1 302

11.

Etes

1 409

1 427

12.

Felsőtold

130

147

13.

Garáb

14.

50

48

Ipolytarnóc

458

472

15.

Karancsalja

1 519

1 568

16.

Karancsberény

17.

843

860

Karancskeszi

1 854

1 912

18.

Karancslapujtő

2 620

2 701

19.

Karancsság

1 287

1 263

20.

Kazár

1 806

1 882

21.

Kisbárkány

169

187

22.

Kishartyán

575

566

23.

Kozárd

169

173

24.

Kutasó

111

116

25.

Lítke

862

856

26.

Lucfalva

27.

Ludányhala'szi

28.
29.

636

650

1 491

1 542

Magyargéc

884

899

Márkháza

264

253

30.

Mátramindszent

798

818

31.

Mátranovák

1 688

1 736

32.

Mátraszele

925

965

33.

Mátraszőlős

1 530

1 560

34.

Mátraterenye

1 794

1 850

35.

Mátraverebély

1 926

2 005

36.

Mihálygerge

548

585

37.

Nagybárkány

694

695

38.

Nagykeresztúr

264

260

39.

Nemti

724

746

40.

Nógrádmegyer

1 683

1 716

41.

Nógrádszakál

42.

Pásztó

43.
44.
45.

Rimóc

655

658

9 128

9 341

Piliny

599

613

Rákóczi bánya

639

658

1 775

1 834

46. Ságújfalu

1 024

1 050

36 458

38 046

47.

Salgótarján

48.

Sámsonháza

49.

Somos kőújfalu

50.

Sóshartyán

948

911

51.

Szalmatercs

460

480

52.

Szécsényfelfalu

427

448

53.

Szllaspogony

322

331

54.

Szuha

549

587

55.

Szurdokpüspökí

1 903

1 971

56.

Varsány

1 653

1 702

57.

Vizslás

1 350

1 365

58.

Zabar

Összesen

286

289

2 244

2 301

494

529

110 164

113 648
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3. számú melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Alulírott

........................................................ ,

Önkormányzat

mint

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

(székhely: .................................................................................)

aláírásra jogosult képviselője (továbbiakban:

polgármestere,

Számlatulajdonos) megbízom a számlavezető

...................................................................................................... Bankot, hogy a nála vezetett
........................................................................................ számú számla terhére a ,,Kelet—Nógrád

Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás" nevű önkormányzati társulás működésével és a Társulási
Megállapodásban megjelölt, az általa megvalósítandó projekttel kapcsolatos társulási tagdíjak,
pályázati önerő és megelőlegezendő ÁFA összegére az alább megnevezett Kedvezményezett által
benyújtott beszedési megbízások teljesítésére az alábbi feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése
Számlatulajdonos számlaszáma
Kedvezményezett megnevezése

Kelet—Nógrád

_______
__ __ __
Kedvezményezett számlaszáma

_____________________________________________________
Társulás
10400786—50526672—6989 1 000

A felhatalmazás visszavonásig
hozzájárulása szükséges.

érvényes.

A visszavonáshoz

Térségi

a

Hulladékgazdálkodásií

Kedvezményezett

írásbeli

A beszedési megbízáshoz a Kedvezményezett köteles csatolni a fizetési kötelezettséget megállapító
társulási tanácsi határozatot.
Kelt: ............................. , 201 ..................

Számlatulajdonos
Fentieket, mint a Számlatulajdonos számlavezető hitelintézete nyilvántartásba vettük.
Kelt: ................................ , 201 ..................

Számlavezető hitelintézet
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