
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
 Készítette: dr. Varga Tibor jegyző                               Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester                  

   A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás Társulási Megállapodás                
                                                                   jóváhagyása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. június 29.-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

            Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az ÁSZ, illetve a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámhivatala javaslatára a Társulási Megállapo-
dás néhány pontját módosította a Társulási Tanács. Az ÁSZ a belső ellenőrzés hiányát jelezte, ami 
annyiban helytálló, hogy az Érsekvadkerti Belső Ellenőrzési Társulás 2016-os megszűnése óta a 
Társulásnak nem volt belső ellenőre. A Gyámhivatal a Megállapodás V/3-4. pontjának beiktatását 
javasolta. A módosításokat kiemelten jelezzük, ezen túlmenően a 7. pontban rögzített adatok is 
módosításra kerültek a 2018. január 1-i állapotnak megfelelően.  
 
A Társulási Tanács a mellékelt Társulási Megállapodást 2018. június 19.-i ülésén egyhangúan 
jóváhagyta a módosításokkal.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni és elfogadni szívesked-
jen.  

 
Hegedűs Ferenc 

polgármester 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  

-  

3. Jogszabályi háttér:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. tv 87-95. §. 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.( ………...) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Család- és 
Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás Társulási Megállapodás módosítását a melléklet szerint 
és azt egységes szerkezetben jóváhagyta. 
 
Határidő: 2019.01.01. 
Felelős: Hegedűs Ferenc  

 
 

 
 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

                                                                                                               dr. Varga Tibor 
                         jegyző 
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
Jogi személyiségű társulás fenntartásáról 

 

I. Általános rendelkezések 

1. A megállapodás célja: 
Az Önkormányzatok Képviselő - testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, 
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján 
közös érdekű feladataik célszerű gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása, a 
polgároknak nyújtott közszolgáltatásaik színvonalának javítása érdekében önkormányzati 
feladat és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat és 
hatáskörének hatékonyabb ellátásának érdekében gyermekjóléti alapellátás és családsegítő 
tevékenység végzésére közös társulást hozott létre,.az 1997. évi CXXXV. tv. 16. §-a alapján, 
amely 2013. január 1.-el hatályon kívül került. A 2011. évi CLXXXIX tv. 146. § /1/ 
bekezdése, valamint a 87-95. §-ban foglalt rendelkezések miatt a társulási megállapodás teljes 
átalakítása vált szükségessé. 

2. A társulás jogállása: 
A társult önkormányzatok által fenntartott: önálló jogi személy, önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv, melynek költségvetése a társulás székhelye szerinti gesztor 
önkormányzat költségvetésének részét képezi. 
A társulás keretein belül az önkormányzatok önálló jogi személyiséggel 
rendelkező intézményt hoznak létre, melynek felügyeletét a Társulási Tanács gyakorolja jelen 
megállapodás és a törvények keretein belül. 

3. Az társulás alapítói, neve, székhelye:  
a.) A megállapodást aláíró 7. pontban felsorolt 31 Önkormányzat. 
b.) A társulás neve: Nyugat Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 
c.) A társulás gesztorának neve, székhelye: Nagyoroszi Község Önkormányzat, 2645 
Nagyoroszi, Fő út 1. 

4. A társulás működésének kezdete: 2000. június 01. 
Az Intézmény a működési engedély jogerőssé válásától a 7. pont szerinti 
önkormányzatok közös fenntartásában, Társulás formájában működik. 

5. A társulás működési területe: a jelen megállapodást aláíró 31 önkormányzat 
közigazgatási területe. 

6. A társulás közös fenntartású intézményének neve és székhelye: 

Nyugat - Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) 
2645 Nagyoroszi, Ady E. u. 17. 

7. A társulás tagjai, (továbbiakban tagok) székhelye, képviselője és lakosságszáma: 
A költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó, egyéb esetekben a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott 
lakosságszámot és időpontot kell figyelembe venni. 
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1) Alsópetény Község Önkormányzata 
2617 Alsópetény, Petőfi út 24. 
Képviselő: Laluja Imre polgármester 
Lakosság száma: 580 fő 

2) Bánk Község Önkormányzata 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 
Képviselő: Ivanics András polgármester 
Lakosság száma: 665 fő 

3) Berkenye Község Önkormányzata 
2641 Berkenye, Kossuth út 20. 
Képviselő: Schmidt Józsefné polgármester 
Lakosság száma: 642 fő 

4) Borsosberény Község Önkormányzata 
2644 Borsosberény, Petőfi út 161. 
Képviselő: Molnárné Gere Rita polgármester 
Lakosság száma: 930 fő 

5) Dejtár Község Önkormányzata 
2649 Dejtár, Szabadság útja 2. 
Képviselő: Smitnya Sándor polgármester 
Lakosság száma: 1453 fő 

6) Diósjenő Község Önkormányzata 
2643 Diósjenő, Szabadság út 31. 
Képviselő: Tóth János polgármester 
Lakosság száma: 2957 fő 

7) Drégelypalánk Község Önkormányzata 
2646 Drégelypalánk, Rákóczi út 1. 
Képviselő: Dombai Gábor polgármester 
Lakosság száma: 1461 fő 
 

8) Érsekvadkert Község Önkormányzata 
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91. 
Képviselő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester 
Lakosság száma: 3649 fő 

9) Felsőpetény Közég Önkormányzata 
2611 Felsőpetény, Rákóczi u.11. 
Képviselő: Benyusovics Ervin polgármester 
Lakosság száma: 608 fő 

10) Hont Község Önkormányzata 
2647 Hont, Ipoly u. 55. 
Képviselő: Gál Magdolna polgármester 
Lakosság száma: 504 fő 

11) Horpács Község Önkormányzata 
2658 Horpács, Kossuth út 12. 
Képviselő: Molnár Zoltán polgármester 
Lakosság száma: 169 fő 
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12) Ipolyvece Község Önkormányzata 
2669 Ipolyvece, Dózsa Gy. út 82. 
Képviselő: Molnár János polgármester 
Lakosság száma: 813 fő 

13) Keszeg Község Önkormányzata 
2616 Keszeg, Dózsa Gy. út 9. 
Képviselő: Csiri Csaba polgármester 
Lakosság száma: 708 fő 

14) Kétbodony Község Önkormányzata 
2655 Kétbodony, Madách út 37. 
Képviselő: Koczúrné Halász Judit polgármester 
Lakosság száma: 449 fő 

15) Kisecset Község Önkormányzata 
2655 Kisecset, Kossuth út 4. 
Képviselő: Pribelszki Tamás polgármester 
Lakosság száma: 170 fő 

16) Legénd Község Önkormányzata 
2619 Legénd, Dózsa György út 77. 
Képviselő: Tunkel Tamás polgármester 
Lakosság száma: 487 fő 

17) Nagyoroszi Község Önkormányzata 
2645 Nagyoroszi, Fő út 1. 
Képviselő: Gönczöl József polgármester 
Lakosság száma: 2072 fő 

18) Nézsa Község Önkormányzata 
2618 Nézsa, Park u. 1. 
Képviselő: Styevó Gábor polgármester 
Lakosság száma: 1182 fő 

19) Nógrád Község Önkormányzata 
2642 Nógrád, Hunyadi út 18. 
Képviselő: Szórágy Gyuláné polgármester 
Lakosság száma: 1564 fő 

20) Nógrádsáp Község Önkormányzata 
2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7. 
Képviselő: Pintér Bertalan polgármester 
Lakosság száma: 887 fő 

21) Nőtincs Község Önkormányzata 
2610 Nőtincs, Szabadság út 50. 
Képviselő: Acsay Ákos István polgármester 
Lakosság száma: 1150 fő 

22) Ősagárd Község Önkormányzata 
2616 Ősagárd, Rákóczi út 93. 
Képviselő: Agárdi András polgármester 
Lakosság száma: 344 fő 

23) Patak Község Önkormányzata 
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2648 Patak Kossuth út 6. 
Képviselő: Fekete Tibor polgármester 
Lakosság száma: 889 fő 

24) Pusztaberki Község Önkormányzata 
2658 Pusztaberki Kossuth út 19. 
Képviselő: Brindza Sándor László polgármester 
Lakosság száma: 136 fő 

25) Rétság város Önkormányzata 
2651 Rétság Rákóczi út 20 / 22. 
Képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Lakosság száma: 2818 fő 

26) Romhány Község Önkormányzata 
2654 Romhány Kossuth út 63. 
Képviselő: Vezér Attila polgármester 
Lakosság száma: 2138 fő 

27) Szátok Község Önkormányzata 
2656 Szátok Kossuth út 4. 
Képviselő: Dóbiás Tibor Zoltán polgármester 
Lakosság száma: 599 fő 

28) Szendehely Község Önkormányzata 
2640 Szendehely, Petőfi út 2. 
Képviselő: Altsach Ignác polgármester 
Lakosság száma: 1611 fő 

29) Szente Község Önkormányzata 
2655 Szente, Kossuth út 100. 
Képviselő: Illés Kálmán polgármester 
Lakosság száma: 354 fő 

30) Tereske Község Önkormányzata 
2652 Tereske Kossuth út 94. 
Képviselő: Meló Martina polgármester 
Lakosság száma: 689 fő 

31) Tolmács Község Önkormányzata 
2657 Tolmács Sport utca 1. 
Képviselő: Hajnis Ferenc polgármester 
Lakosság száma: 756 fő 
 

8. A Társulás intézményének irányítását és felügyeletét ellátó szerv neve, székhelye: 
Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulási Tanácsa 
2645 Nagyoroszi Fő út 1. 

9. A társulás által ellátott tevékenység: 

Az alaptevékenységek szakágazati besorolása: 

889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
Kormányzati funkció 
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104042 Család és Gyermekjóléti szolgáltatások 

10. A társulási megállapodás módosítása: 
a./Jelen megállapodást csak meghozatalával megegyező módon lehet módosítani, azaz 
valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többségű határozatával. 
b./A kiválás és kizárás nem minősül jelen megállapodás módosításának. 

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA, FELADAT ÉS 
HATÁSKÖREI 

1. A társulás tartama: határozatlan idő. 

2. A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat és hatáskörök: 
A társulás átruházott feladat és hatáskörben a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv., valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. továbbá a rögzítetteket végzi. 
Jogszabályváltozás esetén, ha az érinti a feladat és hatáskör módosítást, jelen társulási 
megállapodásban foglalt feladat és hatáskörök automatikusan a megállapodás módosítása 
nélkül jogszabály szerint változik kivéve, ha valamely fenti feladat és hatáskört a jogszabály 
kizárólagosan a képviselőtestületek át nem ruházható hatáskörébe utalja. 
A társulás a 15 / 1998. (IV. 30). NM., a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények. valamint személyeik szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló rendeletben, valamint módosításaiban foglaltakat köteles végrehajtani. 
A társulás feladatait az általa alapított intézmény útján látja el az alábbiak szerint: 

a) az 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak alapján társult települések 
önkormányzatainak közigazgatási területén a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, a 
gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében. 

b)  az 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak alapján a prevenció feladatait, mind a 
gyermekjóléti mind a családsegítés körében- a jogszabályban meghatározott 
intézményekkel, személyekkel együttműködve. 

 
c)  az 1993. évi III. törvény valamint a 63/2006. (III.27.) Korm. rendeltben foglaltak 

alapján a társult települések önkormányzatainak közigazgatási területén élő szociális 
vagy mentálhigiénés, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, 
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet 
megszüntetése, valamint életvezetési képesség megőrzése céljából szolgáltatás 
nyújtása. A társulás az intézmény székhelyén és telephelyein a feladat ellátásához – a 
259/2002. (XII.18.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - megfelelő 
irodahelyiséget és a hozzá tartozó szociális helyiséget biztosítja, valamint biztosítja a 
feladat ellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket. 

 A társulás feladata: a megállapodásban szereplő feladatok végzésének koordinációja, 
ellenőrzése, az ellátási megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése és 
ellenőrzése, valamint az intézmény hatékony működtetése, a szolgáltatás színvonalának 
ellenőrzése. A társulás feladatait megbízási és ellátási szerződés keretében is elláthatja a 
társult tagok részére. 
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III. A társulás szervezete 

1./A társulás szervezete 

A) A Társulási Tanács 
a./A Társulás döntést hozó, vezető szerve a Társulási Tanács. 
b./A Társulási Tanács gyakorolja a társulási megállapodásban meghatározott feladat-és 
hatásköröket közös fenntartású intézményével. 
c./A Társulási Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő 
polgármesterei, akik vagy személyesen vagy, általuk meghatalmazott képviselőjük útján 
vesznek részt a tanács munkájában. A Tanács tagjának, az akadályoztatása, illetve távolléte 
esetén a helyettesítés rendjéről a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik. A 
települési önkormányzat képviselő-testülete helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott 
képviselője a polgármestert megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és 
kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A helyettesítéssel, 
képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő 
irat) bemutatását, átadását követően járhat el. 

B) Társulás Elnöke 
a) A Társulási Tanács tagjai sorából elnököt választ, az elnök helyettesítésére, 

munkájának segítésére alelnököt választ, és meghatározza a helyettesítés rendjét. 
Mindkét személy csak valamely társult önkormányzat polgármestere lehet, 
megválasztásuk a soron következő országos önkormányzati választási ciklusokhoz 
igazodó időtartama szól. 

b) A polgármesteri tisztség megszűnésével az elnöki (alelnöki) tisztség is megszűnik. 
c) Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. 
d) A Társulási Tanács elnöke, alelnöke megválasztásához a Társulási Tanács minősített 

többsége szükséges. 
e) A társulás munkavállalókat nem alkalmaz, csak közös fenntartású intézménye. 

C) Társulás Alelnöke 
a) A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a tagjai sorából 

egy (1) fő alelnököt választ. 
b) Az alelnök személyére az Elnök tesz javaslatot. 
c) A Társulási Tanács elnökének tartós (15 napot meghaladó) akadályoztatása esetén, az 

Alelnök hatásköre megegyezik az Elnökével. 

2./ A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 

A./ A Társulási Tanács ülései 

a) A Társulási Tanács döntéseit ülésén hozza. A társulási tanács akkor határozatképes, ha 
az ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van, de érvényes 
döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő 
tagok szavazatainak a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát. (Egyszerű többség.) 

b) A Társulási Tanács üléseit a Társulás Elnöke készíti elő, hívja össze és vezeti. A 
meghívót a tárgyalandó napirendi pontok konkrét megjelölésével és az előterjesztések 
megküldésével a képviselő legalább az ülést megelőzően 5 /öt/nappal korábban meg 
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kell, hogy kapja. A meghívó és a tárgyalandó előterjesztések faxon vagy e-mailen is 
megküldhetők, amennyiben annak a taghoz történő megérkezése megfelelően 
biztosítható. 

c) A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, illetőleg 
mindkettejük akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti. 

d) A Társulási Tanács e megállapodásból fakadó döntést igénylő kérdések mellett az 
Intézményt és a Társulást érintő bármely kérdést megtárgyalhat. 

e) A Társulási Tanács határozatainak meghozatalához legalább annyi tag igen szavazata 
szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét, és az általuk 
képviselt települések lakosságszámának a felét, minősített többség szükséges a 
törvényben és a jelen megállapodásban meghatározott döntések meghozatalához, azaz 
legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevőtagok 
szavazatainak több mint felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának a 
felét. Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint helyettes, illetve 
felhatalmazott képviselő útján lehet. 

f) A Társulási Tanácsot össze kell hívni: 
       1) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, 
       2) a társulási megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben, 
       3) a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak 
kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
       4) a megyei kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől 
számított 15 napon belül. 
g) A Társulási Tanács üléseiről, a helyi önkormányzatokról szóló törvény képviselő-testületi 
üléseinek jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 
az elnök és a jegyzőkönyvezető ír alá.  Az ülésről készített jegyzőkönyvet 15 napon belül meg 
kell küldeni a Megyei Kormányhivatalnak. 
h) Szavazati jog: A szavazati jog mértéke megegyezik a képviseleti jog mértékével. 
i) Képviseleti jog: Valamennyi önkormányzat egy szavazattal rendelkezik. 
j) Minősített többséggel hozott határozatok szükségesek: 

 a társulásból való kizáráshoz; 
 a Társulás tevékenységének végzésére intézmény alapítása, 

megszüntetése, 
 együttműködési, ellátási, megállapodások megkötéséhez, 

módosításához, megszüntetéséhez, 
 a társulás által működtetett intézmény költségvetésének 

megállapítása, 
 zárszámadásának elfogadása az éves előirányzat módosítása, 
 alapító dokumentumok: Alapító okirat elfogadása, módosítása, 
 felajánlott vagyontárgy elfogadása, 
 1.000.000 Ft - t meghaladó vásárlás, beruházás, felújítás 

jóváhagyása, 
 hitel felvétele, a társulás megszűnése esetén az elszámolás 

elfogadása, 
 pályázatokon való indulás, támogatási szerződés 

jóváhagyása, 
 többlet pénzügyi hozzájárulásról döntés. 

k) Egyszerű többséggel hozott határozatok: minden olyan kérdésben, amely nem tartozik 
Képviselő – testületek hatáskörébe, nem utalt az intézmény hatáskörébe, és a minősített 
többséggel hozott határozatok körébe. 
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l) A Társulás és a közös fenntartású intézmény alapvető adataiban bekövetkező változások, 
különösen a Társulás és intézmény neve, címe, létesítő Önkormányzatok neve, címe, 
képviselője, lakosság száma külön önkormányzati és társulási tanácsi döntés nélkül 
átvezethető. 

3. A társulás gazdálkodása, 

A) Gazdálkodás, ellenőrzés 

A társulás pénzforgalmát banknál vezetett fizetési számlán bonyolítja. 
A bankszámla feletti rendelkezési jogokat a társulás elnökének és az intézmény vezetőjének 
és a pénzügyi számviteli ügyintézőjének aláírásával (mindig ketten együtt) történhet. 
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás a 
Nagyoroszi Község Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzata szerint történik. 
Az intézmény vezetője gyakorolja az államigazgatási feladat és hatáskörökből eredő 
kiadmányozási jogot. 
A társulás által létrehozott intézmény pénzügyi és számviteli feladatait a szolgálat székhelyén 
alkalmazásban álló pénzügyi számviteli ügyintéző végzi. 
A szolgálat ellenőrzését a Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által 
irányított belső ellenőr végzi. 
A Társulás éves költségvetését a Nagyoroszi Község Önkormányzat beilleszti a saját éves 
költségvetésébe. 
A szolgálat számviteli-pénzügyi ügyintézője az intézményvezetővel együttműködve köteles 
az éves költségvetési terv megküldésével együtt az éves költségvetési beszámolót is 
megküldeni a tagoknak, míg a felügyeletet ellátó székhely önkormányzat rendeletében kell 
szerepeltetni a társulás teljes költségvetését. 
A központi költségvetés által biztosított normatív állami támogatás feletti hozzájárulásokat, a 
társulás külön megállapodás szerint, adja át a Szolgálat részére. 
Az intézményvezető köteles a jóváhagyott költségelőirányzaton belül gazdálkodni és a 
számára meghatározott létszámkeretet betartani. 
Az intézmény vezetőjét a jóváhagyott saját bevételek előirányzatán felüli bevételi többlet, 
illetve a jóváhagyott pénzmaradvány összegéig előirányzat módosítási jogkör illeti meg. 
Az előirányzat módosítását legkésőbb november 20 - ig kell kezdeményeznie a felügyeletet 
ellátó önkormányzat jegyzőjénél. 
A felügyeletet ellátó önkormányzat jegyzője dönt az ellenjegyző személyéről, aki ellen jegyzi 
az utalványozott kiadásokat, bevételeket. 

B) A társult önkormányzatokat terhelő költségek viselésének szabályai: 
A társult önkormányzatok az intézmény működtetéséhez, fenntartásához való hozzájárulás 
tekintetében az alábbiak szerint állapodnak meg: 
Az intézmény működtetéséhez a társulásban résztvevő önkormányzatok a költségvetési 
törvény szerint biztosított normatív hozzájárulások összegét teljes egészében az intézmény 
fenntartására, működtetésére fordítják. 
A keletkező vagyon a társult önkormányzatok közös tulajdonát képezi, a tulajdoni hányad az 
önkormányzatokat lakosságszám alapján illetik meg, a hiányt a társult önkormányzatok 
ugyanilyen arányban fedezik. 
A ténylegesen teljesített kiadásokról és bevételekről év végén zárszámadást kell készíteni, és 
megküldeni a társult önkormányzatoknak. 
A társulásban részt vevő önkormányzatok az intézmény működtetéséhez, fenntartásához, 
felújításához és fejlesztéséhez történő többlet hozzájárulásuk összegét a Társulási Tanács 
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állapítja meg költségvetési évenként lakosságszámuk arányában. A megállapított összegek 
átutalásáról a finanszírozási ütemterv szerinti összegben és időpontban gondoskodnak, abban 
az estben, ha a leigényelt normatívák nem fedezik az intézmény működését, fenntartását. 
Az átutalást a Szolgálat költségvetési elszámolási számlájára kell teljesíteni. 
A társulás tanács által vállalt pénzügyi hozzájárulás teljesítése: a társulás tagja a pénzforgalmi 
szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, 
felhatalmazó nyilatkozatát, mely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a 
pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 

4./ A társulás vagyona  

a./ Társulás vagyonának köre: 

- a feladatellátáshoz átadott vagyon; alapításkor a társult önkormányzatok induló vagyont nem 
adtak át. 
-a társulási beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon és annak szaporulata; - pályázati 
úton megszerzett vagyon; 
- egyéb vagyon. 

b./ A Társulás vagyon részét képezi 

A Társulás döntésével szerzett, valamint a Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon, 
illetve az egyes alapító önkormányzatok által átadott vagyontárgyak. 
 
c./ A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: A tulajdonnal való rendelkezési jogot a 
Társulási Tanács gyakorolja.  
 
d./ Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer: 
A gazdálkodás biztonságáért a Társulási Tanács, a gazdálkodás szabályszerűségéért 
a Társulás Elnöke a felelős. 
 

IV. A közös fenntartású intézmény alapítói jogainak 
gyakorlása 

 
1./ Közös fenntartású intézmény alapítására és megszüntetésére a Társulási Tanács jogosult. 
2./ Az intézmény vezetőjét 5 /öt/ évre pályázat alapján a Társulási Tanács választja meg, 
illetve gyakorolja a kinevezési, felmentési, fegyelmi jogkört minősített többséggel hozott 
határozattal. Az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. A 
pályázatot a Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani, a pályázat feltételeit a Társulási 
Tanács állapítja meg. 
3./Intézményt alapítani január 1-i indulással lehet, megszüntetni az év utolsó napjával lehet. 
4./Az intézményvezető gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat a 
Társulási Tanács Elnökének egyetértésével. 
5./ Az intézmény szabályzatait a Társulási Tanács hagyja jóvá. 
6./Az intézmény gazdálkodására, vagyonára, ellenőrzésére a társulásra vonatkozó szabályokat 
kell értelemszerűen alkalmazni. 
7./ Az intézmény költségvetési szerv, önálló jogi személy. 
 

V. A társulás szolgáltatásai 
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1./ A Társulásból tagjainak kötelezettsége: 
A társulás szolgáltatásait a társult önkormányzatok a társulás intézményétől vehetik igénybe 
azzal, hogy a Társulási Megállapodást aláíró Önkormányzatok kötelesek az intézmény 
dolgozói részére fogadóórák megtartásának biztosítása céljából egy – egy ügyfél fogadásra is 
alkalmas irodát és zárható irattárolásra alkalmas szekrényt biztosítani ingyenesen. Az irodák 
nem kerülnek a társulás tulajdonába. 
2./A társulási Tanács döntése alapján a tagok kérésére a jelen megállapodásban vállalt 
feladatot és hatásköröket megbízási, illetve ellátási szerződés keretében is elláthatja a társulás. 
A feladat ily módon való teljesítése azonban nem kerülhet többe, mintha azt az intézmény 
látná el. 
3./ Az igénybe vevők által fizetendő szolgáltatási, térítési díjakat a Gyvt. 29. § (3) bek. 
alapján Nagyoroszi Község Önkormányzata rendeletben állapítja meg, valamint a 
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről szóló előírásokat is. A javaslatot a társulás 
intézménye terjeszti elő a képviselő-testületnek. 
4./ A Nagyoroszi Község Önkormányzata megalkotja a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokat szabályozó rendeletét és ezt a társult önkormányzatok alkalmazzák. A 
javaslatot a Társulási Tanács intézménye terjeszti a képviselő-testület. 

 
 

VI. A társulásból való kiválás, csatlakozás, kizárás, 
megszűnés ill. megszüntetés és elszámolás szabályai 

 
1./ A társulásból való kiválás: 
a) A társulásból a tárgyév végével lehet kiválni legalább hat hónapos felmondási idővel. A 
felmondáshoz csatolni kell a kiválni akaró önkormányzat Képviselőtestület minősített 
többséggel hozott határozatát. 
b) A kilépő taggal el kell számolni az 5. pont értelemszerű alkalmazásával. 

2./ A társuláshoz való csatlakozás: 
a) A társuláshoz való csatlakozási kérelmet a tárgyévet megelőző év június 30- áig kell a 
Társulási Tanács Elnökének benyújtani. 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a társuló tag nevét és székhelyét, lakosságszámát, 
a társulási megállapodásban foglaltak elfogadásáról szóló a társuló Képviselőtestületnek 
minősített többséggel hozott határozatát. 
b) A társuláshoz csak a kérelem benyújtását követő év január 1- jével lehet csatlakozni. 
c) A társult önkormányzatok Képviselő - testületei minősített többséggel hozott határozattal 
döntenek a csatlakozásról.  
A csatlakozásról szóló döntést a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül hozzák meg. 

3./ A társulásból való kizárás 

a./ Valamely tag társulásból történő kizárását bármely tag kezdeményezheti valamely fontos 
okból, illetve, ha a jelen társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. 
Fontos oknak minősül, ha a tag a pénzügyi hozzájárulást nem fizeti meg, legalább kétszeri - 
15 napi időközönkénti - felszólítás ellenére. 
b./ Tag kizárására irányuló javaslat esetén a Társulási Tanács ülését 10 napon belül össze kell 
hívni. 
c./ A kizárás a következő hónap első napjára szólhat. 
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4./ A Társulás megszűnik /megszüntethető/ a 2013. évi CLXXXIX tv. 91. §-
ában foglalt megszűnési okok bekövetkeztében.  
 a./ A Társulás tagjai a kiváláskor, kizáráskor és a társulás megszűnésekor kötelesek 
egymással elszámolni. 
 b./A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a közös vagyont az előző évi lakosságszám 
arányában osztják fel, a megszűnés napjától számított 9o napon belül a 4.c./ pont értelemszerű 
alkalmazásával. 
 c./A Társulás megszűntetését valamennyi Képviselő - testület minőségi többséggel hozott 
határozattal döntheti el a tárgyév végét megelőző hat hónappal. A megszűnéshez csatolni kell 
a Képviselő - testületek minősített többséggel hozott határozatait. A megszűntetés csak az év 
végére szólhat. 
A Tanács Elnöke az év végétől számított 90 napon belül elkészíti a vagyonleltárt, és az 
elszámolást, majd összehívja a Társulási Tanácsot. 
Ha a társulás megszűntetését egynél több önkormányzat nem támogatja, úgy a megmaradó 
tagokkal a társulás tovább működik. Ebben az esetben a megszűntetést kimondó Képviselő - 
testületek döntését kiválásként kell kezelni. 
A Társulás megszűnik, ha a tagok száma egyre csökken. 
A Társulással annak intézménye is megszűnik. 

5./ Az elszámolás rendje kiválás, kizárás esetén: 
Ha a társulás valamely tagja a társulásból kiválik, illetve kizárják, a társulás tagja által a 
társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. 
A Társulásból való kiválás esetén amennyiben a kivált tagönkormányzatot megillető 
vagyontárgy természetben történő kiadása veszélyeztetheti a társulás kötelező feladatainak 
ellátását, a vagyontárgy kiadását a társulás – a kiválás konkrét időpontját figyelembe véve – 
maximum öt évre elhalaszthatja. A kiváló tagot a vagyontárgy vonatkozásában a társulástól 
használati díj illeti meg, mely használati díj mértékét az idevonatkozó jogszabályok valamint 
vagyonnyilvántartás alapján a társulási tanács állapítja meg 
 

Vll. Viták eldöntése 
 
1./A Társulás megszüntetését, valamint az elszámolás helyességének, a költségek viselésének 
megállapítását a felek - megegyezés hiányában - a társulás helye szerint illetékes bíróságtól 
kérhetik. 
2./A Társulás működése során a megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás 
között, tárgyalásos úton, konszenzussal rendezik, melynek során kikérhetik a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének állásfoglalását. 
3./ A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élhetnek, ha az előzetes egyeztetés nem 
vezetett eredményre.  
 

VIII. Vegyes rendelkezések 
 
1./Jelen megállapodás rendelkezéseit: 2019. január 01-től kell alkalmazni, kivéve az 
ellenőrzésre és a gazdálkodási jogkörök gyakorlása, ami a jelen társulási megállapodás 
Társulási Tanács általi jóváhagyásával azonnal hatályba lép. 
2./Jelen megállapodást a társult önkormányzatok külön – külön hozott minősített 
többséggel hozott képviselő – testületi ülésükön jóváhagyják. 
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3./Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Nagyoroszi, _______________________ 
 
Z á r a d é k: 
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodást 
határozataikban jóváhagyják, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként 
fogadják el. 
 
2013. június 1. 
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