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Tisztelt Képviselő-testület!
Kismaros Község Önkormányzata 2014. február 14. napján a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával határozatlan idejű
megállapodást kötött a családsegítő, gyermekjóléti, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetési
alapszolgáltatási feladatok ellátására.
A feladat ellátásához szükséges forrásokat a normatív állami támogatások képezik, amelyeket a megbízó és a megbízott a vonatkozó szabályok szerint igényel meg. Az önkormányzat
kötelezettséget vállalt arra, hogy megtéríti az állami normatív hozzájárulás és a tényleges költségek közötti igazolt különbséget.
A Családsegítő Szolgálat a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást és a házi segítségnyújtást (9 fő) látja el jelenleg. A családsegítésre és a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozóan az
Önkormányzat, a házi segítségnyújtásra pedig a Családsegítő Szolgálta hívja le az állami normatívát.
Az Önkormányzat 2014. évre (7 hónapra) vonatkozóan 664.522 Ft állami támogatást, 2015.
évre (12. hónapra) vonatkozóan pedig 1.726.940 Ft állami támogatást hívott le. Ujlaky Zoltán,
intézményvezető tájékoztatása szerint az Önkormányzatnak ezeket az állami támogatásokat
kell átutalnia megállapodás alapján a Családsegítő Szolgálatnak.
Az Önkormányzat 2014. évben 1.048.041 Ft-ot utalt el 2014.05.01-2014.11.30. időszakra
vonatkozóan, míg 2015. évben 505.604 Ft normatívát adott át 2015. március 25-én
2014.12.01-2015.03.31 időszakra vonatkozóan.
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. sz. mellékletének. 3. pont
ad) alpontja alapján – a Kiegészítő szabályok 5. f) alpontjának megfelelő – társult formában történő
ellátása esetén 300 Ft/fő, illetve 17 éves korig 1.200 Ft/fő, valamint 145.000 Ft/fő x 130% =
188.500 Ft/fő, tehát 43.500 Ft/fő összeggel több támogatást hívhatunk le az állami kasszából.
A támogatásokat akkor tudjuk igénybe venni a Kiegészítő szabályok 5. f) pontja alapján, ha
a) a társulásnak saját fenntartású intézménye, szolgáltatója útján kell teljesítenie a közszolgáltatást;
b) a társult önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátását nem biztosítják;
c) a házi segítségnyújtás szempontjából a társult önkormányzatok összesített lakosságszáma a 3.000 főt meghaladja;
d) az alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult.
A fenti pontok – véleményünk szerint – megvalósulnak az Önkormányzatra vonatkozóan.
Az alaptámogatásra akkor vagyunk jogosultak, ha a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-a alapján működtetjük a közszolgáltatást.
A Társuláshoz való csatlakozás azért lenne jó az Önkormányzat számára, mert a Családsegítő Szolgálat nagyobb anyagi forrással gazdálkodhatna a közszolgáltatások ellátásában. Ezzel az
esetleges önkormányzati hozzájárulás összege csökkenthető lenne.
A megállapodás 5. pontja alapján a családsegítő szolgálat a gazdálkodására vonatkozó beszámolási időszakhoz igazodva köteles elszámolni mind a pénzügyi, mind a szakmai tevékenységéről. A rendelkezésünkre álló adatok szerint az elszámolás nem történt meg. Felvettük a
kapcsolatot a Családsegítő Szolgálat vezetőjével annak érdekében, hogy a 2014. évről szóló
pénzügyi és szakmai beszámoló a Képviselő-testület elé kerülhessen. Reményeink szerint a
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Családsegítő Szolgálat segítségével a Képviselő-testületi ülésen számszaki adatokról is be tudunk számolni 2014. évre vonatkozóan.
Az Mötv. 89. §-a a következőkről rendelkezik:
(1) Társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy
a társulási megállapodás másként nem rendelkezik.
(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat
hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.

90. § (1) A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározot-

tak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat,
kinevezi vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét.
(2) A társulás működési költségeihez - a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában - a társulás
tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak.
A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulási megállapodása eltérő rendelkezést
nem tartalmaz, ezért a csatlakozásra az ismertetett általános szabályokat kell alkalmazni. A
csatlakozási szándékról június végéig kell döntenie a Képviselő-testületnek. Az előterjesztés
előzetes tárgyalását ennek ellenére javasoljuk.

Határozati javaslat
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szobi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulásához való csatlakozása mellett dönt, egyben felhatalmazza a Polgármestert a
szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: polgármester
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1. sz. melléklet

A SZOBI KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁSA
(egységes szerkezetben)
A Szobi kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban: Ötv.) 41.§ (1) bekezdésében foglalt, a helyi önkormányzatok társulásáról és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (továbbiakban Ttv.) 16.§-ában foglalt
felhatalmazás alapján, valamint a települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 1 2004 évi
CVII törvény (továbbiakban Tktv.) alapján – abból a célból, hogy a kistérség lakói az
önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az
önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik
célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást,
testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötnek.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.) A jelen megállapodás az 1. számú mellékletében felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi
személyiséggel rendelkező, önálló gazdálkodású, többcélú kistérségi társulást hoznak létre a szobi
kistérségben
működő települési önkormányzatok tagságával (a továbbiakban: kistérségi társulás) a
kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen fejlesztési tervek, programok,
pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére,
szervezésére, intézmények2 fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására.
A Társulás ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait is.
A Társulás határozatlan időre jön létre, de 2007. november 30-ig nem szüntethető meg.
2.) A Társulás neve: A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
(továbbiakban: Társulás).
Társulás lakosság száma:12 640 fő.
3.) A Társulás székhelye: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

A Társulás tagjai és azok székhelye:
Szob

Önkormányzat

2823 fő

2628 Szob, Szent Imre u.12.

Bernecebaráti

Önkormányzat

962 fő

2639 Bernecebaráti, Széchenyi
u. 59.

1 Beszúrva: 2011. március 31.
2 Beszúrva: 2011. március 31.
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390 fő

2631 Ipolydamásd, Fő u. 85.

312 fő

2633 Ipolytölgyes, Petőfi u.43.

Kemence

Önkormányzat

1085 fő

2638 Kemence, Fő u.77.

Kóspallag

Önkormányzat

744 fő

2625 Kóspallag, Deák u.

Letkés

Önkormányzat

1146 fő

2632 Letkés, Dózsa Gy.u.22.

Márianosztra

Önkormányzat

917 fő

2629 Márianosztra, Rákóczi u.
2.

Nagybörzsöny

Önkormányzat

834 fő

2634 Nagybörzsöny, Rákóczi u.
2.

Perőcsény

Önkormányzat

403 fő

2637 Perőcsény, Diófa u.13.

Tésa

Önkormányzat

98 fő

2638 Tésa, Petőfi u. 2.

Vámosmikola

Önkormányzat

1678 fő

2635 Vámosmikola, Kossuth L.
u.2.

Zebegény

Önkormányzat

1248 fő

2627 Zebegény, Árpád u.5.

4.) A Társulás működési területe: a Szobi statisztikai kistérség területe
5.) A Társulás bélyegzője: A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása felirattal
ellátott körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével.
6.) A Társulás önállóan gazdálkodó jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Pénzügyi, gazdasági ügyviteli feladatait a
Társulás Munkaszervezete látja el 2006. január 1-jétől.
7.) A Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettes,
együttes3 akadályoztatásuk esetén a Társulási Tanács Elnöke által megbízott polgármester látja
el.
8.) E megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás
gondoskodik.
II4.
A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE
A tagsági jogviszony keletkezése
1) A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületi határozattal mondják ki a Társulásban
való részvételüket

3 Beszúrva: 2011. március 31.
4 Számozása módosult: 2011. március 31.
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2.) Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi
kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön
többlet finanszírozását érintő döntéseket.
A tagsági jogviszony megszűnése
1.)
A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó határozata
megküldésével az év végén kiléphet.
2)
A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a
Társulás képviseletét ellátó személynek írásban bejelenteni.
3.)

A Társulási tagság megszűnik,
- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül,
- ha a Társulási Tanács5 a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulásban részt vevő
települések képviselő-testületei megerősítik határozatukkal,
- ha a társulás céljainak megvalósításához szükséges befizetést elmulasztják, vagy a cél
megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás tagja a
Társulási Tanács6 döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget. A tagság a döntés
kézbesítésével szűnik meg.

4.) Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő támogatásban
részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti.
A Társulás tagnyilvántartása
1) A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni.
2) A megállapodás 1. sz. függelékét7 képező tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:
- az önkormányzat megnevezését, székhelyét,
- belépés időpontját,
- lakosságszám
- a tagság megszűnésének időpontját,
A lakosságszám minden évben aktualizálásra kerül
3)

A tagnyilvántartást a Társulás Munkaszervezete vezeti.
A Társulás szervei és tisztségviselői

A Társulás szervei a Társulási Tanács,(továbbiakban: Társulási Tanács)8, a Társulás szakmai, az
5 Beszúrva: 2011.március 31.
6 Kiegészítve: 2011.március 31.
7 Módosítva:2011. március 31.
8 Beszúrva: 2011. március 31.
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ágazati közszolgáltatási feladatokat előkészítő szakmai és eseti bizottsága(i), valamint a Társulás
tisztségviselői a Társulás elnöke és elnökhelyettesei, valamint a Munkaszervezete.
Társulási Tanács
A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok
mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács munkájában annak tagjai személyesen vesznek
részt9
Akadályoztatásuk esetén a Társulási Tanács tagjai a mindenkori polgármesterek képviseletükről
gondoskodni kötelesek a polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik
.
Társulási Tanács Elnöke
A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács saját tagjai sorából titkos szavazással 10 választja az
önkormányzati választási ciklus idejére. Ha a Társulás Tanács Elnöke a következő önkormányzati
választásokon nem indul, vagy a választások eredményeként elveszítené a polgármesteri
mandátumát, akkor a Társulás képviselését, a Társulási Tanács elnökének megválasztásáig a
székhely település mindenkori polgármestere látja el.
Az Elnök személyére a Társulási Tanács tagjai tehetnek javaslatot. A titkos szavazás
lebonyolításához a Társulási Tanács 3 tagú bizottságot választ.
A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás
képviseletét az elnökhelyettesek látják el. Az elnökhelyettesek az elnököt esetenkénti megbízással
helyettesítik.
Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza
meg.
A Társulási Tanács elnökhelyettesei
A Társulási Tanács az Önkormányzati választás ciklus idejére saját tagjai sorából két
elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettesek személyére a Társulási Tanács Elnöke tesz javaslatot.
Az elnökhelyetteseket a Társulási Tanács a titkos szavazás szabályai szerint választja meg. A
jelöltek közül azok lesznek az elnökhelyettesek, akik a legtöbb szavazatot kapták.
A titkos szavazás lebonyolításához a Társulási Tanács 3 tagú bizottságot választ. 11
A Társulási Tanács az összehangolt és szakmai szempontból is megalapozott feladatellátásuk
érdekében a Társuláson belül alábbi bizottságokat hozzák létre:
Bizottságok
a. Pénzügyi Bizottság 412 fővel, (véleményezési, javaslattételi joggal)
b. Közbeszerzési Bizottság 413 fővel (döntési jogkörrel),
c. Oktatási Bizottság 7 fővel (véleményezési, javaslattételi joggal)
9
10
11
12
13

Kiegészítés:2011. március 30.
Kiegészítve:2011. március 31.
Kiegészítve:2011. március 31.
Módosítva: 2011. március 31.
Módosítva:2011. március 31
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de létrehozhat a Társulási Tanács külön döntés alapján egyéb bizottságokat is.
A bizottság elnökét és a bizottság tagjait a Társulási Tanács választja meg.14
A Bizottságok saját ügyrendjük szerint dolgoznak, amelyet a Társulási Tanács fogad el.15
Eseti munkabizottságok
1) A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és
végrehajtására a Társulási Tanács eseti munkabizottságot hozhat létre.
2) A munkabizottság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait és működését
a létrehozó Társulási Tanácsi határozatban kell megállapítani. A Társulási Tanács a
létrehozással egyidőben, az eseti munkabizottság tagjait az állandó bizottsági tagok
választására vonatkozó szabályok szerint megválasztja. 16

A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Munkaszervezete
1) A Társulási Tanács önálló Munkaszervezetet hoz létre 2006. január 1-től kezdődően. A
Munkaszervezet önálló jogi személy képviseletét a Munkaszervezet vezetője látja
2) Munkaszervezet feladata a Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtása, a
feladat ellátás koordinálása, irányítása. A Munkaszervezet szervezi a döntések
végrehajtását és a végrehajtásban tevőlegesen is részt vesz
3) Munkaszervezet feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat részletezi.
4) A Munkaszervezet vezetőjét pályázati eljárást követően a Társulási Tanács nevezi ki,
közalkalmazotti jogviszonyban 5 évre17
5) A Munkaszervezet vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke
gyakorolja.
A Társulási Tanács ülései
1) A Társulási Tanács a Társulás döntéshozó szerve.
2) A Társulási Tanács üléseit évente minimum 4-szer, negyedévente, a Társulási Tanács által
meghatározott munkaterv szerint tartja.
3) A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács Elnöke hívja össze a napirend
megjelölésével, határozati javaslattal. A meghívót e-mailben, vagy faxon küldi meg.18 A
meghívót úgy kell kiküldeni, hogy a meghívottak az ülést megelőző 5 nappal megkapják
azt.
14
15
16
17
18

A bekezdés áthelyezve: 2011.március 31.
Kiegészítve:2011. március 31.
A bekezdés áthelyezve: 2011.március 31.
Módosítva: 2011. március 31.
Módosítva:2011. március 31.
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4) A Társulási Tanács Elnöke köteles a Tanácsülést összehívni a 2004. évi CVII törvényben
(továbbiakban: Tktv.) meghatározott esetben és időpontban.
5) A Társulási Tanács működésére, az ülések összehívására, az ülések előkészítésére, az
előkészítések tartalmai és formai előírásának meghatározására, az ülés vezetésére, a
határozatképesség megállapítására, a jegyzőkönyv készítésére vonatkozó részletes
szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
6) A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az őt helyettesítő
elnökhelyettes vezeti le.
7) A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati jog és mértéke, valamint a
jelenléti ív alapján kell megállapítani.
8) A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha a többségének megfelelő szavazatszámot
képviselő tagok az ülésen jelen vannak.
9) A Társulási Tanács mint a Kistérségi Fejlesztési Tanács, a kistérségi fejlesztési tanácsra
vonatkozó, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.évi XXI. törvényben
foglaltak szerint tartja üléseit és hozza meg döntéseit.
III19.
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI
1)
A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő
hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és
módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait,
(hatásköreit):
-

területfejlesztés,
alapfokú oktatás-nevelés,
egészségügyi- és szociális ellátás,
gyermek- és ifjúságvédelem,
belső ellenőrzés20
közművelődés,
település- és területrendezés,
műemlékvédelem, helyi építészeti védelem,
természet- és környezetvédelem,
katasztrófavédelem,
közlekedés,
vízgazdálkodás,
településüzemeltetési feladatok,
közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok.

19 A számozása módosult: 2011.március 31.
20 Beszúrva: 2011. március 31.
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2) A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos
bevezetéssel végzi a szervezeti/intézményi struktúra átalakításának megalapozását célzó
közszolgáltatás-fejlesztési program elkészültének és az új keretek közötti működésre
rendelkezésre bocsátott központi források függvényében. A Társulás keretében a fokozatosság
nem vonatkozik az időközi jogszabály-változások folytán kötelezővé váló feladatokra. A Társulás
működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a birtokában
lévő erőforrásokat.
3) A társulás közös feladat-ellátás a következő területekre terjed ki:
3.1.) Közoktatás A Társulási Tanács a közoktatási feladatok ellátására, költségvetési szervet,
közoktatási intézményt alapít.
Az intézmény neve: Börzsöny-vidéki Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fekete István Általános
Iskola Szob21
Rövidített neve: Börzsöny-vidéki
Bölcsőde, Óvoda, Iskola
EGYMI
Az alapítás éve: 2007.szeptember 1.
Az intézmény székhelye: 2628 Szob, Iskola u. 2.
Telephelyei: (az alapító okiratban)
A költségvetési szerv alapító okiratát a Társulási Tanács fogadja el és adja ki, külön határozattal.
A Tanács továbbra is segíti a közoktatási feladatok közös ellátásához nem csatlakozó
önkormányzatoknál, a közoktatási intézmények működését, szervező, ellenőrző, értékelő,
tanácsadó, minőségbiztosítási és tanügyigazgatási szakértői tevékenységével oly módon, hogy a
feladatellátáshoz nem csatlakozó az óvodákat és iskolákat fenntartó önkormányzatok, vagy
intézményfenntartó tárulások megőrzik fenntartói jogosítványaikat.
Minden olyan döntés előtt, amely érinti a nevelési-oktatási intézményeket ki kell kérni a kistérségi
közoktatási szakértő véleményét. A nem csatlakozó önkormányzatok is elkötelezik magukat a
pedagógiai munka koordinációjára, valamint a 4 pedagógiai szakszolgálati feladat (logopédia,
fejlesztő felkészítés, nevelési tanácsadás, fejlesztő pedagógia, gyógy-testnevelés) ellátásának közös
finanszírozása mellett.
3.2) Szociális szakosított és alapellátás
A Társulási Tanács „Gondoskodás összefogással” elnevezéssel költségvetési szervet alapít, a
szociális alapszolgáltatási és szakosított feladatok ellátására. A költségvetési szerve útján
gondoskodik arról, hogy a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetés, a házi segítségnyújtás
biztosított legyen a kistérség teljes területén, az intézményi ellátás biztosított legyen a
Bernecebaráti, Kemence községekben és Szob városban működő tartós elhelyezést biztosító
bentlakásos intézményekben, a nappali ellátás a Bernecebaráti, Kemence, Vámosmikola, és
Nagybörzsöny községekben, valamint Szob városban működő intézményekben..
3.3.) A Társulási Tanács:
a.) Gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátására ezen belül:
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- önálló helyettes szülői ellátás,
b.) Szociális alapszolgáltatási feladatainak ellátására ezen belül:
- családsegítés,
- házi segítségnyújtás,

21 Módosítva:2011. március 31

- 10 -

E-2015/9/4. sorszámú előterjesztés
-

2015. május 26.

szociális étkezés22

23

önállóan működő 24 költségvetési szervet, Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
néven, gyermekjóléti és szociális alapellátási intézményt alapít 2007. január 1-től kezdődően.
4.) Egészségügyi ellátás, hétközi és hét végi orvosi 25 ügyelet biztosítása, továbbá
diszpécserközpont működtetése a külön megállapodás szerinti időponttól.
5.) Belső ellenőrzési feladatok ellátása.
6.) A Társulási Tanács az 1-5.26pontban meghatározott feladatellátása során







szakmai és komplex program előkészítő,
javaslattevő,
programmenedzselő,
koordináló,
döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó,
közös feladatellátó, ezen belül egyes esetekben intézményfenntartó tevékenységet
folytat.

7.) E megállapodás 1. pontjában meghatározott feladatok tekintetében a Társulási Tanács, a szobi
kistérségre az összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében összehangolt térségi – a
megállapodásban rögzített szolgáltatásokra vonatkozó – egybevont adatbázist működtethet.
Az adatbázissal szemben támasztott követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek,
projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit.
IV.27
A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI
IV./A28
A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata
1) A Társulás a feladata megvalósítása során az e fejezet 2.-7. pontjaiban foglaltak szerint jár
el.
2) A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy:
22
23
24
25
26
27
28

milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához,

Beszúrva:2011. március 31.
Törölve:2011. március 31.
Módosítva:2011. március 31.
Beszúrva: 2011. március 31.
Módosítva: 2011.március 31.
Számozása módosítva: 2011. március 31.
Számozása módosítva: 2011. március 31
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milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése
indokolt,
fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat,
vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges
eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és
hátrányaival számba kell venni,
a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni,
az érdekeket össze kell hangolni,
a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni.

3) A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során:
-

figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a
szükséges hiánypótlásokat teljesíti),
gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések
megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről,
a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok
lebonyolításáról.

4) A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos
működtetést kíván, a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja,
szervezi.
5)

A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során:
-

6)

komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából,
a koordináló tevékenység tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű
ellátás biztosítása céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal
tájékoztatja.

A Társulás közösen lát el feladatokat a hulladék-gazdálkodás, a belső ellenőrzés és a
közbeszerzési eljárások megszervezése terén. Megvizsgálja a közös intézményfenntartás
lehetőségeit és ennek tükrében vállalja az egészségügyi ellátás, ezen belül a hétközi és
hétvégi ügyelet közös szervezését, ösztönzi a településközi együttműködésekkel
megvalósuló intézményfenntartó társulások létrehozását, munkájuk összehangolását a
közoktatásban és a szociális ellátások terén.

IV./B29
Ellátott feladatok
IV./B.1.30 Területfejlesztési feladatok
A Társulás területfejlesztési feladatait a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulásának Tanácsa látja el. A 2004. november 30-ig megalakuló Társulási Tanács ezzel
29 Számozása módosítva: 2011.március 31.
30 Számozása módosítva: 2011.március 31.
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megszünteti a 2004. augusztus 1. óta hatályos kistérségi fejlesztési tanácsot, átvéve annak
valamennyi feladatát, átvállalva összes pénzügyi és más szerződéses kötelezettségeit.
A Társulási Tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése
érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban, összehangolja a helyi önkormányzatok, és a
kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében a
fejlesztési feladatok aktualitásával:
1) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait;
2) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását,
gondoskodik rendszeres aktualizálásáról;
3) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében;
4) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a
meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott
támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban
szerepel;
5) megállapodást köt a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei
területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési
programjai finanszírozására és megvalósítására,
6) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról,
különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően;
7) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésében;
8) forrásokat gyűjt a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához;
9) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;
10) koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt –
szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel;
11) pályázatot nyújt be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez,
12) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek
kezelésében
13) Munkaszervezet fenntartásáról gondoskodik.

IV31/B.2.
Egészségügyi feladatok
A Társulás a feladat aktuálissá válásakor
1) kidolgozza a az egész kistérségre kiterjedő egészségügyi ellátási koncepciót, alapul véve a
települési szolgáltatás-szervezési elképzelésekkel, azokat összehangolva;
2) kistérségi egészségügyi adatbázist hozhat32 létre;

31 Számozása módosítva: 2011. március 31.
32 Módosítva:2011. március 31.
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3) összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyeletet hoz létre és működtet;
4) közös gyermek, ifjúsági, iskolai és felnőtt fogászati szakellátást szervez;
5) térségben egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez;
6) gondoskodik a térségben a foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatok megszervezéséről,
biztosítja a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket;
7) gondoskodik a térségben az iskola-egészségügyi ellátás biztosításáról, illetve szervezéséről;
8) pályázatot nyújthat be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket és segíti a társulásban
részt vevő önkormányzatokat a pályázat elkészítésében;
9) kihelyezett szakmai konferenciákat szervez az egészségügyi ellátásban résztvevő dolgozók
számára;
10) szervezi a Társulás tagjai egészségügyi intézményei szakmai tevékenységének mérését és
értékelését;

IV.33/B.3.
Szociális feladatok
A Társulás költségvetési szervei:34
1) Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szob35
2) "Gondoskodás összefogással" SZEBK36
elkészíti a kistérség szociális ellátásokra vonatkozó szolgáltatási programját,
kistérségi adatbázist hozhat 37 létre
a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be.
Részletes feladatait a költségvetési szervek38 szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
IV./B.4
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
A Társulás a feladat aktuálissá válásakor a társult települések igénye szerint
1) összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket;
2) közösen biztosít egyes gyermekjóléti alapellátásokat:
33
34
35
36
37
38

Számozása módosítva: 2011.március 31.
Kiegészítve: 2011. március 31.
Kiegészítve: 2011. március 31.
Kiegészítve: 2011-. március 31.
Kiegészítve: 2011. március 31.
Módosítva:2011. március 31.
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a. gyermekjóléti szolgálat,
b. gyermekek napközbeni ellátása,
3)

szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást;

4)

gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be;

5)

szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei
számára;

6)

kistérségi adatbázist hozhat39 létre.

Részletes feladatait a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.40
IV.41/B.5.
Közoktatási feladatok
1) A Társulási Tanács az általa alapított „Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Iskola EGYMI.”
Közoktatási intézmény fenntartásával és működtetésével gondoskodik a kistérségben a
közoktatási feladatok ellátásáról. Az intézmény biztosítja a tagintézményeknek az oktatási
törvényben és a végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásoknak megfelelő törvényes, a
szakmai elvárásoknak megfelelő és szabályszerű működését, 2007. szeptember 1.-től
kezdődően.
2)
3)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Az intézmény működésének alapdokumentumai:
alapító okirat,
Szervezeti és Működési Szabályzat,
Megállapodás az önkormányzatokkal a feladatellátásról és a finanszírozásról,
Egységes költségvetés,
Összehangolt, összedolgozott kistérségi közoktatási tervek,
Egységes Szakmai (pedagógiai) program,
Egységes Intézményi Minőségirányítási Program,
Valamint mindazok a szabályzatok, amit a közoktatási jogszabályok ill. a Társulás Tanácsa
előír.
A Társulás és Közoktatási Szerve:
szervező tevékenységével biztosítja a társult és a nem társult intézmények oktatási
terveinek, feladatainak igény szerinti összehangolását,
a szakmai munka közös ellátása és fejlesztése, szakmai ismeretek bővítése érdekében
szakmai napokat szervez,
biztosítja a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását a fejlesztő tevékenység és a
logopédiai ellátás és gyógy-testnevelés területén,
kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez;
kihelyezett szakmai konferenciákat szervez,
speciális igényekre (tánc, kézművesség, zene, stb.) szakmai munkaközösségeket alapít,
ellátja a társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenőrzési

39 Kiegészítve: 2011. március 31.
40 Kiegészítve a mondattal: 2011. március 31.
41 Számozása módosítva: 2011.március 31.
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feladatokat,
h) szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését, értékelését és
ellenőrzését, a szakmai tevékenység értékelésére, mérésére közös pályázatokat készít elő és
bonyolít le,
i) közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a
kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását,
j) Közoktatási pályázatokat készít ill. segíti azok készítését.
4.)
A Társulási Tanács egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások
végrehajtása során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében.
IV.42B.6.
Közművelődési feladatok
A Társulás a feladat aktuálissá válásakor a társult települések igénye szerint
1) összehangolja a muzeális gyűjtemények fejlesztését, a lehetőségekhez képest együtt dönt a
gyűjtemények fejlesztésében, és együtt előkészíti és elfogadja a tárgyban készülő fejlesztés
terveit; 43
2) összehangolja a kistérség területén a különböző jellegű művelődési intézmények
(művelődési otthonok, házak, központok, faluházak, vagy az oktatási és közművelődési,
illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési központ, önálló vagy többfunkciós,
közös igazgatású kulturális és sportlétesítmények) fejlesztését, szolgáltatásainak
biztosítását, működtetését és működését;
3) összefogja és koordinálja a helyi közművelődési tevékenység támogatási formái körébe
tartozó, az iskolarendszeren kívüli, életminőséget és életesélyt javító tanulási,
felnőttoktatási lehetőségeket;
4) szervezi és koordinálja a kistérség települései környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárását, megismertetését, gondoskodik a helyi művelődési szokások
gondozásáról, gazdagításáról;
5) kiemelt figyelmet fordít a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítésére, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének
és fenntartásának segítésére;
6) közös kulturális programokat rendez, amelyek kapcsolódnak a falusi turizmus és ÖKO
turizmus rendezvényeihez;
7) tagjai együttműködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek kialakítása, a közhasznú
ismeretterjesztő és nyelvtanfolyamok szervezése, a művészeti események, a szórakoztató
és színházi rendezvények szervezésében;
8) előkészíti a kistérségben a közművelődési megállapodásokat;

42 Számozása módosítva: 2011.március 31.
43 Törölve: 2011. március 31.
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9) pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a közművelődés
feltételeinek és színvonalának javítását;
10) kistérségi közművelődési adatbázist hozhat 44 létre.
IV.45/B.7.
Település és területrendezési, műemlékvédelmi feladatok
A Társulás a kistérség település és területrendezési, műemlékvédelmi tevékenységének az
országos és a megyei tervekkel kapcsolatos összhangjának a megteremtése, országos valamint a
megyei tervekre való építése érdekében a társult önkormányzatok igényeihez igazodva
1) összehangolja a település és területrendezési, műemlék védelmi feladatokat,
2) pályázatot nyújthat be a feladatok eredményes ellátása érdekében;
3) Kistérségi települési és területrendezési adatbázist hozhat 46létre.
IV.47/B.8.
Természet és környezetvédelmi feladatok
A Társulás a feladat aktuálissá válásakor a társult települések igénye szerint
1) összehangolja a kistérséghez tartozó települések Települési és Környezetvédelmi
Programjait;
2) közös Környezetvédelmi Programot elkészítésére pályázik, gondoskodik annak
elkészítéséről és legalább kétévente történő rendszeres felülvizsgálatáról;
3) ellenőrzi a Programban foglalt feladatok végrehajtását;
4) közös hulladékgazdálkodási tervet készít és szervezi annak végrehajtását a tervben külön
kitérve a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeinek ill. a hulladék-átrakó kialakításának és
működtetésének kérdéseire;
5) környezeti hatásvizsgálatokat végeztet, melyek célja a tervezett tevékenység összes
környezeti hatásának a felmérése, értékelése;
6) A feladat-ellátás érdekében pályázatot nyújthat be;
7) A fenntartható fejlődés megtartása érdekében a kistérség adatbázist működtethet48

44
45
46
47
48

Kiegészítve: 2011. március 31.
Számozása módosítva: 2011.március 31.
Beszúrva: 2011. március 31.
Számozása módosítva: 2011.március 31.
Beszúrva: 2011. március 31.
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IV/B.9.
A közlekedés és vízgazdálkodás feladatai
A Társulás a feladat aktuálissá válásakor a társult települések igénye szerint
1) a közlekedési lehetőségek feltárása után kistérségi közlekedési – fejlesztési tervet készít;
2) vizsgálja a vízközművek és a szennyvíztisztítás közös működtetésének, regionális
rendszerhez való kapcsolódásának lehetőségeit, a képviselettel kapcsolatos feladatok
ellátását;
3) szervezi a vízrendezés, vízkárelhárítás, árvíz-és belvízelvezetés feladatait;
4) szükség és lehetőség esetén pályázatot nyújt be a források megszerzése vagy bővítése
érdekében;
5) kistérségi adatbázist hozhat49 létre és működtethet.50
IV/B.10.
Szolgáltatási-szervezési feladatok
A Társulás a feladat aktuálissá válásakor a társult települések igénye szerint
1) rendszeresen, évente több alkalommal szakmai továbbképzéseket, konferenciákat szervez
együttműködve a térségben található szakemberekkel, vendégelőadókkal, akár külföldről
is;
2) térségi információs hálózatot működtethet51, mely által a helyben szokásos módon
információt nyújt a társult önkormányzatoknak és az azok által fenntartott
intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek, (fenntartótól
függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről;
3) összeállítja ill. rendszeresen frissíti a kistérség települései esemény-naptárát; a kistérség
egyes településein túlmutató a kistérséghez tartozást kifejező és azt erősítő közös
rendezvényeket szervez;
4) gondoskodik a kistérség településeinek és idegenforgalmi értékeinek az Interneten való
közös megjelentetéséről;
5) pályázatokat nyújt be szolgáltatási, idegenforgalmi feladatainak ellátása, bővítése
érdekében;
6) kistérségi információs adatbázist építhet 52 ki.

49 Kiegészítve: 2011.március 31.
50 Kiegészítve: 2011. március 31.
51 Beszúr: 2011. március 31.
52 Beszúr: 2011.március 31.
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IV/B.11.
Katasztrófavédelmi polgári védelmi és tűzvédelmi feladatok
A Társulás a feladat aktuálissá válásakor a társult települések igénye szerint
1) gondoskodik a lakosság együttes, összehangoltan történő felkészítéséről a védekezés,
mentés és helyreállítás során irányadó magatartás tárgyában;
2) a szakmai katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi feladatok hatékony ellátása
érdekében összehangolja a kistérség valamennyi településén biztosítandó alapszintű
mentési és védekezési, minőségi jellemzőit,
3) koordinálja a belvizek elleni összehangolt védekezést, a belterületi árkok tisztántartását;
4) részt vesz, ha kell kezdeményezi a katasztrófa-elhárítási, kölcsönös segítségnyújtási
(megyék között), katasztrófa védelmi, polgári védelmi, veszély-elhárítási alaptervek,
általános polgári védelmi tervek egyeztetését, együttes kidolgozását és jóváhagyását;
5) térségi információs hálózatot működtethet,53 mely által a helyben szokásos módon
információt nyújt a társult önkormányzatoknak és az azok által fenntartott
intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek, (fenntartótól
függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről;
6) koordinálja a kitelepítési, mentési és visszatelepítési munkálatok irányítását;
7) összehangolja a védekezés során a bevethető, rendelkezésre álló anyagi és emberi
erőforrások felhasználását, alkalmazását;
8) kistérségi katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi adatbázist hozhat54 létre.
IV/B.12.
Közrend-védelmi 55 és közbiztonsági feladatok
A Társulás a feladat aktuálissá válásakor a társult települések igénye szerint
1) folyamatos kapcsolatot tart s kistérségben működő rendőrségi szervekkel a közrend és a
közbiztonság aktuális helyzetét illetően;
2) elősegíti 56a rendőri és az önkormányzati szervek tevékenységét, különösen a helyi
közbiztonságot érintő kérdésekben;
3) szakmai és nyílt napokat tart a rendőrséggel együttműködve a lakosság széleskörű
felkészítése, az áldozattá válás megelőzése és a lakosság közbiztonsággal kapcsolatos
igényei felmérése céljából,

53
54
55
56

Beszúrva: 2011. március 31.
Beszúrva: 2011.március 31.
Kiegészítve:2011. március 31.
Beszúrva: 2011.március 31.
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IV/B.13.
Pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatok
A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat, a pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatokat a
szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak, valamint az önkormányzatokkal megkötött
külön megállapodásnak57 megfelelően látja el
V.
A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE
A Társulási Tanács döntései
A Társulási Tanács döntése a társulási határozat.
A határozat általános érvényű vagy konkrét egyedi döntést tartalmazó határozat lehet. A
Társulásban résztvevő Önkormányzatok az átruházott feladatok58 tekintetében a Társulási Tanács
határozatában megjelölt döntéstől eltérő más tartalmú döntést nem hozhatnak. Bármely
Társulási tag Önkormányzatának eltérő véleménye esetén a Társulási Tanácsnak a döntését újra
kell tárgyalnia.
Az újra tárgyalást a mérlegelhető okok és indokok megjelölésével a javasolt döntés
megfogalmazásával az eltérő véleményt képviselő Önkormányzat polgármesterének
képviselőjének kell a Társulási Tanács Elnökénél írásban59 bejelenteni.
Az újratárgyalás során lehetőleg konszenzust kell létrehozni. A megegyezés sikertelensége esetén,
ha a döntésnek pénzügyi kihatása van, és a megállapodást meg nem kötő, azt az akadályozó
önkormányzat hibájából a Társulásnak kára származik, úgy az igazolt kárt az okozó köteles a
Társulásnak megfizetni, továbbá az azt akadályozó önkormányzat és lakossága, a megtagadott
megállapodásban biztosított szolgáltatásokat nem veheti igénybe.
A Társulási Tanács döntéshozatala
1) A Társulási Tanács a tagokat megillető szavazatok mértékét a tagtelepülések számában
határozza meg. Egy települést egy szavazati jog illet meg.
2) Minősített többségű szavazat szükséges a Tktv-ban meghatározottakon túl
- a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásához,
- hatáskör átruházáshoz.
VI.
A TÁRSULÁSI TANÁCS60 TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
A Társulási Tanács61 tagjának jogai
57
58
59
60

Kiegészítve: 2011. március 31.
Kiegészítve: 2011. március 31.
Kiegészítve: 2011. március 31.
Kiegészítve:2011.március 31.
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1) A Társulási Tanács62 tagja személyesen vagy képviselője útján részt vehet a Társulás
tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti
és Működési Szabályzat megalkotásban, a Társulás szervezetének kialakításában.
2) A Társulási Tanács tagja 63választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.
3) Teljes joggal képviseli a Tárulási Tanács ülésén 64képviselője útján 65a saját önkormányzata
érdekeit.
4) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.
5) Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és
információit.
6) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.
7) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.
8) Társulási Tanács 66döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért
pénzbevételeikből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi
stb.).
9) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a
Társulási Tanács67 törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására.
10) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez,
felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30
napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba.
11) A Társulási Tanácson68 belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a
kisebbségi vélemény jegyzőkönyvben történő69 rögzítésére és képviseletére.
12 )Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.
A Társulási Tanács70 tagjainak kötelességei
1) A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása.
2) Személyesen vagy képviselője útján rendszeres részt venni a Társulási Tanács71 és
szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Kiegészítve:2011.március 31.
Kiegészítve:2011.március 31.
Kiegészítve: 2011. március 31.
Beszúrás: 2011. március 31.
Törölve: 2011. március 31.
Beszúrás: 2011. március 31.
Kiegészítve:2011.március 31.
Kiegészítve:2011.március31.
Kiegészítve:2011.március31.
Kiegészítve:2011.március31
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3) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
4) A Társulási Tanács határozatainak végrehajtása.
5) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás vezetőjével
való egyeztetése, illetve a társulással való közlése.
6) Befizetési kötelezettségek teljesítése.
7) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok
és információk továbbítása a Társuláshoz.
8) A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon
megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása.
A Társulási munka elismerése
A Társulási Tanács emléktárgyat (ajándéktárgyat) adományoz azoknak a polgármestereknek, akik
egy vagy több ciklusban részt vettek a Többcélú Kistérségi Társulás munkájában és az újabb
ciklusban nem indulnak a választásokon, vagy nem választják meg őket és ezért a Tanács
munkájában a továbbiakban nem vesznek részt.
Az emléktárgy (ajándéktárgy) értékét a Társulási Tanács az Önkormányzati választási ciklus
utolsó évére vonatkozó költségvetési határozatában határozza meg.
Az emléktárgy (ajándéktárgy) átadásának időpontját a Társulási Tanács külön határozatban
állapítja meg
VII.
A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA72
A Társulás az államháztartási törvény előírásai alapján költségvetést készít.
A Társulás éves költségvetését és a gazdálkodásról szóló beszámolót a Munkaszervezet Vezetője
készíti el és a Társulási Tanács fogadja el. A költségvetés és a beszámoló tervezetét a Pénzügyi
Bizottsággal előzetesen véleményeztetni kell.
A többcélú kistérségi társulás költségvetését a Társulási Tanács költségvetési határozatban
állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács munkaszervezet útján
gondoskodik. A társulás költségvetése magában foglalja a társulás által létrehozott és fenntartott
költségvetési szervek költségvetését is.
A társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának megalkotására, az
évközi és év végi beszámolásra az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A települési önkormányzatok képviselő-testülete a társulás költségvetésére vonatkozóan nem
rendelkezik döntési jogkörrel.73
74

A gazdálkodás jogszerűségét és szakszerűségét a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi.

71 Kiegészítve:2011.március31
72 Kiegészítés: 2011. március 30.
73 Beszúrva az egész bekezdés: 2011. március 31.
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A Pénzügyi Bizottság tagjainak feladatuk ellátása során jogosultak a társulás és szerveinek irataiba
betekinteni, a Társulási Tanács elnökétől tájékoztatást kérni.75
A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását Munkaszervezet látja
el.
76

Közös intézmények fenntartása, finanszírozása

A közös intézmények fenntartása és finanszírozása, forrásai a vonatkozó állami költségvetési
normatívákból történik. A normatívák és azok leigénylése, felhasználása és tervezése a vonatkozó
jogszabályi előírások szerint történik. A normatívák által nem fedezett fenntartású költségeket a
Társulásban résztvevők a Társulás éves költségvetésének összeállítása során évente határozzák
meg. A közös fenntartású intézmények normák által nem fedezett kiadásai forrásául . 77 a feladok
ellátására vonatkozó külön megállapodások alapján kerül sor.78 A közösen fenntartott
intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás költségvetésében kell megtervezni. A
fejlesztés és felújítás kérdésében a Társulási Tanács dönt.
Amennyiben a társulás tagja az általa vállalt feladatellátásához szükséges befizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, és azt egyszeri írásbeli figyelmeztetés ellenére sem teljesíti, a
Társulás jogosult azonnali beszedési megbízást
benyújtani a külön nyilvántartás szerinti
pénzintézetnél vezetett önkormányzati
költségvetési számlára.
Jelen megállapodás 3. számú79 mellékletét képezi az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó, a
számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett „Felhatalmazó levél. pénzügyi részhez közös
intézmények fenn
VIII.
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
A Társulás megszűnik, ha:
- annak megszűnését valamennyi tag minősített többségű képviselő-testületi
határozattal kimondja,
- ha a társulásban csak egy tag marad.
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a
társulás és fennállása alatt teljesített hozzájárulásaik arányában a végleges támogatások, juttatások
arányos részének elszámolásával kell felosztani
A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése
Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat bármely cél vagy más központi alapból vagy
forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés ténye nem jogosítja fel arra, hogy
a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházáshoz az önkormányzati támogatás befizetését
74
75
76
77
78
79

Számozása módosítva: 2011. március 31.
Beszúrva: 2011.március 31.
Számozása módosítva: 2011. március 31.
Törölve: 2011.március 31.
Beszúrva: 2011.március 31.
Kiegészítve:2011.március31
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A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási
szerződésben osztják fel.
A felosztás elvei a következők:
1) Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat
létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).
2) Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz
arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az
önkormányzatot.
3) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.
4) A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során,
ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott
fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a
közfeladat ellátását biztosítja.
5) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a
feladatot ellátó és átvállaló önkormányzatok használati jogát. A tulajdonjog rendezése
során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog
gyakorlása átengedésének feltételeiben meg kell állapodni.
IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1) Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének határozatával
válik hatályossá.
2) Jelen megállapodás érvényessége határozatlan idejű.
3) E Társulási Megállapodás mellékletei:
1.
2.
3.
1.

sz. melléklet: 80 Társulási tagok jegyzéke (neve, székhelye)
sz. melléklet a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
sz. mellékelte Felhatalmazó levél81
sz. függelék

A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás kérdéseket
elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.

80 Törölve: 2011. március 31.
81 Beszúrva: 2011.március 31.
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A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ
rendelkezései az irányadók.
Szob, 2004. november 30.
Egységes szerkezetbe foglalva.
2011.március 31.
Galanits Béláné
munkaszervezet vezető
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