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BALAssAGyARMAT KIsTÉRsrc löngcÉrú rÁnsurÁsa
SzERVEZEII Es uúxöpEst szanÁLyzATA

Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásárrak Társulási Tanácsa a Magyarország l-relyi

önkormányzatairóI szóIó 201,1", évi CLXXXX. törvérry (továbbiakbar': Mötv.), az

államháztartásról szóIó201,1. évi CXCV. törvérry (továbbiakban:Áht.), a, Aht. vógrehajtásáról
szóIó368/2011. (XII.31.) Korm. rerrclelet (továbbiakban: Ávr.), valamint a lratályos társulási
megállapodásban foglaltak alapján a szeívezetére és múködésére vonatkozó szabáIyokat az
alábbiak szerint állapítja meg:

I. Általános rendelkezések

II. A Társulás céIja és feladatai:

1. A T'ársulás a Mötv. 87. §-a alapjárr, a társulási megállapodásban meglratározott egyes
önkormányzati feladat- és hatáskörök hatékonyabb és célszerúbb ellátása érclekében, a
balassagyarrnati 1áráshoz tartozó települések együttrnúködése révén jött 1óh,c.

2. A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

kormánvzati funkciók
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és áltaiános

i gaz gatási tevékenv s é qe

013210 Atf o gó tervezési és statisztik ai szolgáltatások
04731,0 Turizmusfej lesztés igazgatása
047410 Al- és belvízvédelemrnel összefüsső tevékenysések
062020 Településfeilesztési plojektek és támoqatásuk
707741 Pszichiátriai betcgek nappali ellátása

1. A Társulás rreve: Balassagyarmat Kistérség'Többcélú Társulása

2. Rövidített név: BKTT
3. A Társulás székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út12.
4, A Társulás teleplrelye:

5. A Társulás múködési
területe:

a balassagyarmaü járáshoz tartozó, társult települések
közígazgatási területe, illetve a külön felaclatellátási
megállapodással érintett települések közígazgatási
területe

6. A Társulás tasiai: Az '],. szátttti nrclléltlet tartalma szerint
7. A Társulás iogállása: iogi személy
B. A Társul ás béIy egzője: ,,Bnlnssngynrnnt Kistérség Többcélli Társulásn" felirattal

ellátott körbéIyegzó, közepérr Magyarország címeróvel

9, A Társulás képviselete: A Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke,
akadáIyoztatása esetén az alelnöke, mindkettőjük
akadályoztatása esetérr a Társulási Tarács által megbízott
polqármester látia el.



107742 szenvedélvbetesek nappali ellátása
1011.43 pszichiátriai betesek közösségi alapellátása
101144 Szerrvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű

ellátás)
1.01221 Fogyatékosságga1 élők nappali ellátása
107222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
,I07052 Házi segítségnyúitás

3. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
. szociális feladatok:

- házisegítségnyújtás,
- támogató szolgáItatás fogyatékos személyek részére,

- pszichiátriaibetegekközösségialapellátása,
- szenveclélybetegek közösségi alapellátása,
- pszichiátriai betegek nappali ellátása,
- szellveclélybetegeknappali ellátása,
- íogyatékkal élők nappali ellátása

o furisztikaifelaclatok,
. tclepüiésfejlesztésifelaclatok.

A 'l'álsulás szociális felaclatairrak ellátása céljából fenntartja és múködteti a Balassagyarmat
Kistér,ség Szociális SzolgáItató Közporrtot (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 72.),

mint szervezeti és szakmai szemporrtból önállóan múköclő költségvetési szervet, melynek

gazclálkoclási feladatait a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A településfejlesztési és turisztikai feladatok konkrét tartalmát, az ahhoz kapcsolócló

szervezeti, múköclési és egyéb kérdéseket a társult tagok a társulási megállapodásban, szükség

szelitrt külön dokumentumban renclezik.

III. A Társulás szervezete

1. A Társulást a balassagyarmati járáshoz tattozó 29 település helyi önkormányzatának
képviselő- tes tr-ilete rninősíte tt többsé gíi döntésével hozta létre.

2. A'l'ársulás szervei:
- a Társulási'T'anács,
- a Tálsulási'Ianács elnöke, alelnöke,
- a Társulás szervezési, adminisztrációs és döntés-előkészitői feladatait ellátó

murrkaszervezet.

3. A Tanács döntése függvényében, eseti jelleggel meghatározott felaclat ellátására bizottság
alakítható.

1. A Társulási Tanács és múködése

1. A Társulás legfőbb, döntéshozó szetve a Társulási Tanács, mely a társult települések
Képviselő-testi.iletei által delegált tagokból á1l. A társulási tanácsba delegált tag
helyettesítésére úgy kerülhet sor, ha a tagot helyettesítő személyről is - akár eseti, akár
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áIlandó jelleggel - a tagönkormányzat képviseló-testtilete dönt. Az e tárgyban hozott
dör.tést határozatba kell foglalni, ez alapjánlárhat el a delegált tagot helyettesítő személy a
Társulási Tanács ülésén.

2, A Tanács ülésein a társult önkormárryzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehehrek.

3. A Társulási Tanács tagjait a társulási megállapodásban rögzített szavazatszám illeti rneg. A
Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével renclelkező tagok
jelen vannak,

4, Ha ahatározatképességhez szikséges számban a tagok az üléscrr nem jelentek meg, akkor
a Társulási Tanácsot az üIést követő B napon belril ugyanezen napirerrd(ek) tárgyalására
újra össze kell hívni.

5. A Társulási Tanács döntéséhez annyi tag igen szavazata szükséges, amely meglralaclja a

jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az áItaluk képviselt települések lakosságszámárrak
az egyharmaclát.

6. A Tanács a társulási megállapodásban meghatározott esetekberr clörrtéseit minősített
többséggel hozza meg, melyhez legalább arrnyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásbarr részt vevő tagok szavazatának tobb mint felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét,

7. Minősített többségú döntés szükséges:
- a Társulás szervezetérrek kialakításához múköclésének meghatározásához, a

törvény által hatáskörébe u talt válasz táshoz, kinevezésh ez, v ezetői tne gbizáshoz;
- örrkormányzati társulás Iéttehozásához, megszüntetéséhez, abból törtérrő

kiváláshoz, a társulási megállapodás módositásához, érclekképviseleti szervezetlrez
való csatlako záshoz, abból törtérrő kiváláslroz;

- külföldi örrkolmányzattal törtérrő együttmúköclésról szóIó megállapocláshoz,
nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáslroz, abból történő
kiváláslroz;

- intézmény alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez;
- költségvetés, zárszárnadás elfogadásához;
- társulásból történőkizárásához;
- zárt ülés elrendeléséhez,
- törvényben meghatározott ügyek eldörrtéséhez, a társult tag kizárásához, az

összeférhetetlenség, valamint a méltatlarrság megá11 apitásához,

B. A Társulást alkotó települések helyi önkormányzata képviseló-testtiletér'ek külön
megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társult település képviseló-testr_iletérrek
eltérő vélemérrye esetén a Társulási Tanács a clöntést újratárgyalhatja. Az újratárgyalást a

mérlegelhető okok és irrclokok megjelölésévcl az aggáIyokat megfogalrnazó testtilet
polgármesterének kell a Tár,sulási Tanács elrrökérról bejelenterri. Űy:atárgyalás esetén
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lehetőség szerirrt a kotrszenzusla kell törekedrri. Konszenzus hiányáb;rn a tár,sulási

megállapodásban foglaltak szerint kell eljárni.

9. A Társulási Tanács döntéseit határozati formában - törvényben és jelen szabályzatban
meghatározott zárt ülés eseteit kivéve - nyílt ülésen, nyíIt szavazássalhozza meg.A nyílt
szav azás kézfelemeléssel torténik.

10.A clörrtéshozatalból kizárható az a Lanácstag, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját a

tárgyalarrcló ügy személyeserr érint. A Társulási Tanács taga ez esetberr köteles bejelerrteni

személyes érirrtettségét. Akizárásról az érirrtett vagy bármely más tag kezdemérryezésére
a Társulási Tanács egyszerű szótöbbséggel clönt. A clöntéshozatalból kizárt tagot a

határ,ozatképesség szemporrtjából jelerrlévőrrek kell tekinteni. A közeli hozzátattozó
fclgalmának meglratátozására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
definícióját ke11 alkalmazrri.

11.Azon napirendeknél, amelyek esetében a Társulási Tanács zártilést tart vagy zfutij-lés
tartását renclelheti el - a társult tagok egyszerű többségú clöntése ereclményeként- titkos
szavazás tartható. A titkos szavazás urnás szavazással történik. Az igy leadott szavazatokat
egy iráromtagú szavazatszátnláló bizottság összesíti, melynek tagjait a Társulási Tanács

választja meg.

12.A titkos szavazás szavazóIapjárrak tartalmaznia kell az űIés időporrtját, az eldörrtenclő

kérclést, áz alíl,A acllrató ,,IGEN", ,,NEM- és ,,TARTÓZKODOM" váIasz|ehetőségeket.

Amerrnyiben személyi ügyben több jelöltről kelI döntést hozni, a jeloltek nevét ABC
s o l r etrcl be n k e 11 a sz a v a zóIap on f e 1 ttinte tni.

13.A Társulási Tarrács zárt ülést tart:

- a hatáskörébe tartozó váIasztás, kinevezés, rnegbuás, felmentés, vezetői negbízás
adása, arrtlak visszavonása,

- fegyelmi eljárás meginclítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén,

- illetve állásfoglalást igénylő személyi ngy árgyalásakor, amerrnyiben az érintett a
rryilvárros tárgyalásba nem egyezik bele.

14.A Társulási Tarrács zártilés tartását renclellreti el a vagyorrával való rerrclelkezés, valamint
az áItalakiirt pályázat tárgyalásakor, amennyiben a nyílt ülés a Társulás vagy az ügyben
érintett izleti érdekét sértené. A Társulási Tanács aközbeszerzési eljfuásokhoz kapcsolódó
előterjesztéseket zárt ülés keretében tárgyalja.

15,Zárt ülés tartását bármely társult tag kezdeményezheti. A javaslatról a Társulási Tanács

mir-rősített többsé gú szav azati aránnyal dörrt.

76.A zártülésen a Társulási Tanács tagjain, a településekjegyzőín, ajegyzőkörryvvezetőn kívül
a rrapirend tárgyalásához tneghívott vendég, szakéttő és az előterjesztés elkészítésében
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18.

1,9.

20.

résztvevó lrivatali dolgozó lehet jelen, A zárt ülés keretében tárgyalar'dó előterjesztés

anyagát mindazoknak, akiknek megküldésre került, bizalmasan kell kezelrrie.

17,ATársulási Tanács határozatait a rraptári évtől kezclődően, folyamatosan emelkedő arab
számozással, a döntéshozatal időpontjának és a hatátozat címérrek tömör és kifejező
me gf o galm azásáv aI kell j elölni.
Példa:

B al a s s agy arnnt Ki s tér sé g T öb b c él ú'I' ár s ul á s a

Tfusulási'|nnácsának
17/2018, (Xl. 16,) lmtórozntn

a B alassagy nnnat Kis tér ség S zociólis S zolgóltntó Kö zpont
s ze nl e ze ti é s rnííkö dé s i s znb óll1 zn t ótt nlt j óu áh n gy á s ár ól

A Társulási Tanács határozatán az elnök és a székhely település jegyzőjének aláírása és a

Társulás hivatalos béIy egzőIenyomata szerepel.

A Társulás székhelytelepülésének képviselő-testiilete - jogszabályban meghatározott
esetekberr - a Társulás, valarnint intézmérryének múködését szabályozó rendeletet alkot.

A Társulási Tanács - jogszabályban meglratározott eseteket kivéve - ktilön döntésével,
egyes hatásköreit a Társulási Tanács elrrökér,e ruházhatja át. Az átruházott lratáskörben
meghozott dontésekról az elnök - solon következő ülésén - tálékoztatja a 'Iársulási

Tanácsot.

A Tanács hatásköréből nem ruházhatő át
- a szcívezetének kialakítása, múködésének meglratározása;
- a törvérry által hatáskorébe utalt választás, kinevezés, vezetői rnegbízás,
- kittintetés, elismerő címek adományozása,
- gazdasági progíam meghatározása, lritelfelvétel, kötvénykibocsátás,

kölcsönfelvétel vagy más, adósságot keleteztető kötelezettségvállalás,
alapítványi forrás átvétele, átadása,

- a társulás létrehozásával, megszüntetésével, az abból történő kiválással, a

társulási megállapodás módosításávaI kapcsolatos döntés, szervezetlrez, való
csatlakozás vagy abbóI történő kiváIás,

- intézmény alapitása, átszervezése, megszüntetése,
- társult tagkizárása, méltatlanság megállapítása,
- költségvetés, zárszátnadás elfogaclása, a Társulás vagyonáva1 való renclelkezés.

A Társulási Tanács feladatairrak ellátása, közszolgáItatásainak szervezése érdekéberr -
akár külön megállapodás keretében - együttmúködik más települések helyi
önkormányzataival, társulásaival. A Társulás törvényességi felügyeletét eltátó Nógrácl
Megyei Kormányhivatal irányábarr együttmúködési és adatszolgáltatási kötelezettség
terheli.

21..
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23. A 'fársulási Tarrács évetrte a Társulás feladatainak ellátásához szikséges számú ülést tart.

A T'arrács ülését az elrrök lrívja össze. Az ülésére minclen társult tagot, legalább az ilést
megelőző három nappal korábban, elektronikus formában megktildott meghívóval meg
kell hívni. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a tervezett napirendek címét
és az egyes napirenclek előterjesztőit, A meghívóhoz mellékelni kell az elóterjesztések

szövegét, a határozati javaslatokat, valamint minden olyan dokumentumot, amely a

dörrtéshozatalt támogatja, A meghívórr jelezni szükséges, ha egy előterjesztés már
korábbarr kiküldésre került, illetve azt,ha valamely alapos oknál fogva az előterjesztés az
tllés rrapján kerül majd kiosztásra.

A Társulási Tarrács ülésére a társult tagok képviselőin kívül meg kell hívni a
Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, a székhelytelepülés
jegyzőjét és mindazokat, akiknck személyes jelenléte az előterjesztés megtárgyalásához
nélkülözhetetlen.

Halaszthatatlan dörrtést igénylő esetekberr a Társulási Tanács rendkívüli ülést tart. A
Társulási Tanács elrröke köteles a Tanács ülését összehívni a társulási tagok legalább

egynegyedének - a napirendet, annak indoklását és a határozati javaslatot is tartalrulazó -
írásbeli indítványára. A Tanács ülését össze kell hívni a Nógrác1 Megyei Kormányhivatal
veze tój ének az összchivás indoká t tartalmazó kezcleményezésére.

A Társulási Tanács ülésének rrapirencljére, a napirenclek tárgyalásának sorrer-rdjére az

elnök tesz javaslatot, melyről a Társulási Tanács egyhangú igen szavazattal dönt, A
rrapirencl tárgyalásárrak elhalasztását az indok kifejtésével bármely tag inclítványozhaLla,
arrrelyról a Tanács szrntén egyhangú igen szavazattal clönt.

A Társulási T'arrács üléseiről jegyzőkönyv készül, a zárt ülésről külörr jegyzőkönyvet kell
készíterri. A jegyzőkörryv erecleti példárryát a Balassagyarmati Közös Örrkormányzati
Flivatal őrzi. A jegyzőkönyvet egyébiránt a Mötv. 52. §-ban foglaltak szerint, a 95. § (3)

bckezclése értelméberr kell elkészíteni és az ilést követó 15 napon belül meg kell küldeni
a'l'át,sulás széklrelye szerint illetékes Nógrácl Megyei Kormányhivatalnak.

A Társulási Tarrács múködésével kapcsolatos, a társulási megállapodásban, illetve jelen

szervezeti és műköclési szabáIyzatban nem szabályozott kérdések esetén - a vonatkozó
jogszabályok szerint - a képviselő-testtiletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

2. A Társulási Tanács elnöke, alelnöke

1. A Társulási Tarrács tagjai közül titkos szavazással elnököt váIaszt. Az elrrök személyére a
'I'ársulási 'Ianács bármely tagja javaslatot tehet. A megbizás visszavonásig vagy a

megszúttésre okot adó körülmérry felmerüléséig szól.

24.

25.

26.

27,

28.
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J.

A Társulási Tanács elrrökének megbizatása megszúnik:
- a helyi önkormányzativáIasztásnapján, amennyiben a Társulási Tanács elnökének

megv áIasztott személy polgármesteri tisztsé ge me gszúnik,
- összeférhetetlenségkimonclásáva1,
- méltatlanságmegállapításával,
- sorozatosan törvénysértő tevékerrysége, mulasztása miatti jogi felelősségének

jogerős bírósági ítéletben történő megállapításávaI, az ítélet jogerőre
emelkedésének a napjával,

- a tisztségről történő lemondással,
- amerulyiben a Társulás megszúnik, a Társulás megszüntetésérrek rrapjárr,

- az elrrök halálával.

A Társulási Tanács elrrökének megválasztását követően, az elnök javaslatára, titkos
szavazással egy alelnököt választ. Az elrrok távollétében a Társulási Tanács múködésével
kapcsolatos feladatokat az ale]rrök látja el. Együttes akadályoztatásuk esetérr a'Társulási
Tanács ülését a korelrrök hívja össze, Amennyiben az elnöki és az alelnöki tisztséget betöltő
polgármesterek személyében a helyi önkormárryzaLi választás vagy egyób ok
eredmérryeképpen változás következne be, a Társulási Tarrács új elrrökérrek és alelrrökének
megválasztásáig, a Társulás mirrdennapi múködésólrez szükséges, e tisztségeklrez
kapcsolódó döntési és egyéb jogköröket a Társulási Tanács áItaI az átmeneti iclőszakra
határ o zatban kij elölt tarrác s ta g gy a k orolj a,

A Társulási Tanács elrröke

- összelrívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit,
- megállapítja ahatározatképességet,
- koordinálja a napilendi pontoktfugyalását,
- szavazásra bocsátja ahatározati javaslatokat,
- megállapítja a szavazás eredményét,
- ellátja a Társulás általános képviseletét a hivatalos eljár,ásokban, reprezentatív

eseményeken,
- kapcsolatot tart a különböző állami és érclekképviseleti szervekkel, szervezetekkel,
- irányitla a Társulási Tarrács múködéséhez szikséges szervezési és admilriszhatív

feladatokat,
- gyakorol1a az átruházott hatáskörben kapott jogköröket.

5. A Társulási Tanácsülésének vezetése köréberr az elrrök a következő felac{atokkal és
jogosítványokkal rendelkezik:

megnyitja az ilést,
az ülés elején megállapítja és folyamatosan figyelemrnel kíséri a 'farrács

határozatképességét,
napirend előtt tájékoztatást acl a két üléS köZött történt, a Társulás múköclésével
kapcsolatos fontosabb esemérryek r őI, intézkedésekről,
előterjeszti és szavazásra bocsátja a napirendeket,
megrryitja és vezeti a trapirend vitáját, kiegészítést javasolhat,
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megadja ahozzászólás jogát és indokolt esetberr megvonja a szót,

ügyel a móclosító inclítványok és lratározati javaslatok precíz megfogalmazásál,*a és

szava,zásta bocsátásuk előtt felolvassa azok szövegét,

szavazásra bocsátja előszöt az előterjesztéshez tartozó módosító és kiegészítő
indíwányokat, majcl a már elfogadott módosításokkal együtt ahatározati javaslatot

és me gálla píLla a szav azás eredményét,

az ülés sorárr szünetet rendelhet el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény

esetérr az ilést meglratározott iclőre félbeszakíthatja vagy berekesztheti,

ferurtartja az ülés rendjét.

6. A Társulási Tanács által megjelolt, illetve jogszabáIyban meghatátozott ügyek tekintetében

- átruházott hatáskörberr - az elrrök gyakorolja a Tanács döntési jogköreit, valarnirrt a

Társulás általfer-rntartottintézményvezetője tekintetébenazegyéb munkáltatói jogokat. Az
igy áfiuházott lratáskcir tovább nem ruházható.

7. Az elrrök a Társulási Tanács két ülése között megtett fontosabb intézkedéseiről a soron

következó ülésen tájékoztaLla a Társulási Tatrács tagjait.

3. A Társulási Tanács tagja

1. A Társulási Tanács tagsaia Társulást alkotó települések lrelyi önkormányzatának képviselő-

testtlletei által delegált személyek, akik a Társulás céljait, kötelezettségeit és felaclatait szem

előtt tartva képviselik településüket.

2. A Társulási Tanács tagjának joga, hogy:

- javaslatot tegyen a Társulási Tanács ülésének napirendjére tűzendő egyes témákra

vonatkozóan,
- résztvegyen az előterjesztések előkészítósében, kiclo1gozásában,

- vélemétryével, javaslataiva1, észrevételeivel segítse a Társulási Tanács munkáját,

- a Társulási Tanács elnökétől, a 'Iársulás által ferurtartott intézmény vezetőjétő|

tájéko ztatás t k érj err,

_ kérésére az írásban benyújtott llozzászólását a 1egyzőkönyvhaz mellékelni, illetve

kérésére külölr véleményét a jegyzőkörryvberr szó szerint rögzíteni kell,

- tájékoztatást kérjen a Társulási Tanács dörrtéseinek végrehajtásáról, részt vegyen a

Tarrács jogkörébe tartozó ellerrőrzési, értékelési folyamatokban.

3. A T'ársulási Tanács tagjának kötelezettsége,lrogy:
- a Társulási Tarrács ülésén részt vegyen. Amennyiben az ülésen való részvételben

valamely oknál fogva a Tanács tagja akacláIyoztatva van, hiányzását köteles legalább

az ülést megelőző napon clélután 16.00 óráig elektronikus levél formájában

(majerrre@balassagyarmat.hu) ,rugy telefonon (06-35-505-921) a Balassagyarmati

Közös Örrkormányzati Hlvatal Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Szervezési

C)sztáIya felé jelezni, lrogy a Társulási Tanács döntéshozata|ához szükséges

lratározatképesség tervezhető legyen.

- személyes érirrtettségét a napilend tárgyalása előtt bejelentse a Társulási Tanács felé,

ll



- a társulási megállapodásban vállalt pénziigyí, adatszolgáltatási és egyéb

kötelezettségeit határidőn belül teljesítse.

4, A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak az őket delegáló
helyi önkormányzatok képviselő-testületei felé a Társulás múköclésérő7, pénzigyí,
gazclálkodási helyzetérő1

5. A Társulási Tanács munkaszervezete

1. A Társulási Tanács önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, munkaszervezeti felaclatait
(szervezési, clöntés-előkészítési, pénzigyi, végrehajtási, tájékoztatási és technikai
feladatokat) a Társulás széklrelytelepülésérrek önkormányzati hivatala láLla el. Az
örrkormányzati hivatal elérhetőségi adatai a következők:

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út12.
Teleforr: 06-35-505-925

E-mail; pmester@balassagyarmat.hu
Az örrkorm ány zati hivatal ál talárros ü gyf élf o gadási rerrdj e :

Hétfő; B.00 órától16.00 óráig
Kedd: nirrcs ügyfélfogadás
Szerda: B.00 órától 17.00 óráíg
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás (kivételhalálesetarryakönyvezése)
Péntek: B.00 órátóI1,2.00 óráig

2. A Társulási Tanács üléseit az önkormányzati hivatal tárgyalótermében tartja. Az ülések
lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a széklrelytelepülés biztosítja.

3. A Társulási T'anács ülésének jogszerű lebonyolítását a székhelytelepütés jegyzőjének
jelenléte szavatolja.

4. A Társulási Tanács ülésének előterjesztéseit a lrivatali apparátus tagjai készítik el, melyek
törvényessé gé t a je gy ző ellenőrzi és aláírásáv al igazol1a.

5. A Társulási Tanács elé kerülő előterjesztések tartalmuk szerint a következők lehetnek:
- döntést igérrylő javaslat, amely határozathozatalra irárryu1,
- beszámoló, valamely feladat végrehajtásáró1, a Társulás helyzetéről, a fenntartott

intézmény tevékenysé gét ől,
- tálékoztató, amely határozati javaslatot nem tartalmaz.

6. Előterjesztő lehet:

- a Társulási Tanács elnöke, alelrröke,
- bár:mely társult település képviselője,
- a Társulás által ferurtartott intézmérry vezető)e,
- a társult helyi önkormányzatok jegyzőt.
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7. A Társulási Tanács ülésének meghívóján szereplő írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia
ke11:

- a tárgyalarrcló téma tárgyilagos, tömör és tényszerú bemutatását,

- az előzmérryeket, a korábbarr meghozott döntéseket és a clöntésból fakadó várlrató

következményeket,
- több clontési lehetőség esetén az egyes döntési alternatívák mellett és ellen szóló

érveket és azok előrelátlrató következmérryeit,

- a határozati javaslatot.

A határozati javaslat részét kell, hogy képezze az e1yes felaclatokért felelős személyek
tnegnevezése és a felaclat végrelrajtásárrak a határicleje.

9. Egyecli ügyek esetében elégséges, ha a határozatijavaslat a döntés mirrden lényeges elemét

tartalnazza, azonbarr alakszerű határozatot kell hozni az általános közigazgatási
rendtartásróI szó|ó 2016. évi CL. törvény hatálya tartozó ügyekben, valamint az olyan,
murrkáltatói jogkörbe tartozó ügyekben, amelyekben jogorvoslattal lehet élni.

10.A Társulási Tanács az ülés meghívóján nem szeteplő, előzetesen nem jelzett

megtárgyalarrcló témát is napirendte (úzhet, amely szóbeli előterjesztésnek minősül. Az
előteljesztésirez kapcsolócló határozatijavaslatot ez esetberr is írásban kell benyújtarri, lrogy

a 1egyző törvérryességi szempontból ellenőrizni fuclja azt,

11.A'Iársulási Tanács üléséről az ülést követő 15 napon belül jegyzőkönyv készül, melyet az

illetékes Nógrácl Megyei Kormátryhivatabeak a Balassagyarmati Közös Önkormányzati
I{ivatal külcl meg. A jegyzőkönyvek, valamirrt a Társulási Tanács előterjesztéseinek és

lratározatairrak eredeti példányát szintén a széklrelytelepülés önkormárryzati hivatala őrzi
és helyezi 1evéltárba.

12.A lrivatal munkatársa által elkészített jegyzőkönyvvel együtt kezelendő:
- a meghívó,
- a jelenléttív,
- az előterjesztések és azok mellékletei,
- az tiléserr megl-rozott lratározatok,
- az írásbarr megtett rryilatkozatokat p1, összeférhetetlenség, méltárrytalanság esetén,
- írásban berryújtott felvilágosítást kérést, a Társulási Tanács tagjának írásban

benyúj tott hozzászóIása.

13.A Társulási Tanács által meghozott döntéseket az érintettekkel, a végrehajtásért felelős

személyekkel, valamirrt az illetékes Kormárryhivatallal15 rrapon belül közölni kell.

14.A lratározatokról iclőrerrclben rryilvántartást kell vezetni, melyről a székhelytelepülés
je gy zője gorrdoskoclik,

15.A Társulási Tarrács üléseiről hangfelvétel készül. A lrivatalban a jegyzőkönyvek

megtekinthetók, a hangfelvételek meghallgathatók. Az erre vonatkozó igényeket a

B.
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1.

2.

5.

6.

jegyzőnek ke1l bejelenteni. A zárt lilés 1egyzőkönyve és harrgfelvétele bizalmasan
kezelendó, csak az elóterjesztéssel közvetlenül érintettek, iiletve a jogszabályban arra
f elha talmazo tt sz e mélyek é s s zervek s zártár a ho zzáf éthető .

IV. A Társulás gazdaságí alapja

A Társulás gazdáIkodásának alapját a központi költségvetési támogatás mellett a Társulás
saját bevételei (tagdijbeíizetések, hozzájfuu|ások stb.), valamirrt egyéb források (p1.

páIyázati pénzeszközök) képezik. A Társulás gazdálkodására egyébir,ánt a költségvetési
szervek múködésére vonatkoz ó szabály okat kell alkalmazrri.

A Társulás múködéséhez és feladatainak ellátásához szikséges éves költségvetését a
Társulási Tanács határozatbarr állapítja meg. A költségvetés megalkotására az Áht. és az
Ávr. rerrdelkezései az irányadók. A költségvetés-tervezet elkészítéséről és végrehajtásáról
a Társulási Tarrács elnöke, illetve a székhelytelepülés lrivatali apparátusa goncloskodik,

3. A Társulás saját bevételérrek jelerrtős része a tagok áItal a folyó óvi költségvetésberr
feladatonként meglratározott mértékú társulási hozzálárulás, A tagok áItalibeíizetések a
Társulás vagyonát képezik.

4. A társulási hozzqárulást átutalással, negyedévente egyenlő részletben kell teljesíterri a
Társulás barrkszámlájára. A tagdíj-hozzájáru|ás megfizetésével, a tagok pénzigyi
kötelezettségeivel kapcsolatos részletszabályokat, illetve a tagclíj meg nem fizetésével
együtt járó következményeket a társulási megállapo dás tartalrnazza,

A Társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat terhére a Társulási 'farrács

elnöke vagy az általa meghatározott szettély vállalhat kötelezettséget. A Társulás
tevékenységével kapcsolatban keletkező iratok kiadmárryozására, kötelezettségvállalásra,
utalványozásra és pénzngyi ellenjegyzésre a székhelytelepülés örrkormányzati 1Tivatalárrak

vonatkozó szabáIy zatai az irányadók.

A Társulás múködéséből adócló pénzngyi-gazclálkociási feladatokat a Balassagyarmati
Közös Önkormányzatí Hivatal Pérrzügyi OsztáIya látja et. A Társulás gazdálkodásának
ellenőrzését - jogszabálybarr foglaltak szerint - a feltigyeleti szervek és a, Áil^rr.i
Számvevőszék végzi.

V. A Társulás vagyona

1. Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata szit,ttén a T'ársulást illeti meg.
A Társulás költségvetése terhére keletkezett vagyon a Társulás tulajdorrát képezi. A
Társulás vagyona áI1 egyrészt a Társulás mérlegéberr kimutatott vagyorri elemekből,
másrészt a ferrntartott intézmény mérlegében kimutatott vagyoni elemekből.
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2. A T'ársulás által ferrrrtartott intézmény hasznáIatába adott vagyontárgyak a Társulás

tulajclorrát képezik. A Társulás által fer'ntartott intézmény költségvetése terlrére keletkezett

Vagyon a Társulás vagyonát képezi.

3. A Társulás megszűnése esetén a vagyonátadás szabáIyait és feltételeit a társulási

megállapoclás tartalmazza. A Társulás megszúnése esetén az Aht., Aw, Ahsz. előírási
szerint kell eljárni.

4. A Társulás közös vagyor-rának megszúrrése esetén úgy kell eljárni, hogy az eljárás a kötelezó

közfeladat ellátását ne veszélyeztesse.

Y|. Zárő rendelkezések

Jelen szervezeti és múködési szabályzatot a Társulási Tanács a1,6 / 2079. (Xil,16.) határozatávaI

fogadta ei. Hatályos 2019. december hó 16, napjátóL

A szervezeti és múköclési szabáIyzat melléklete:
1, szátnú melléklet: A Társulás tagjainak és azok székhelyének felsorolása

Baiassagya rtnat, 201 9, decernber 1 6.
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Btllassa{ygrrnat Kistérsé{ Többcélú Társulásn szeruezeti és míiködési sznbályzntánnk 1. szátltli

melléklete:

BALASSAGYARMAT KISTÉt{sBc rÖnncÉrÚ rÁnsurÁsÁNAK TAGIAI

TAG SZEKHELY

Balassagyarmat Város Onkormány zata 2660 Baíassagyatrnat,
Rákóczi feiedelem fi12,

Becske Község Önkormány zata 2693 Becske,
Petőfi útl/A.

Bercel Község Önkormány zata 2687 Berce7,
Béke út 1.

Cserháthal áp Község Onkormárry zata 2694 Csetháthaláp,
Fő út72.

Cserhátsur ány Község Onkormány zata 2676 Csethátsurány,
Petőfi út 3.

Csesztve Község Önkormány zata 2678 Csesztve,
Kossuth út 13.

Csitár Község Önkormárr y zata 2673 Csitár,
Petőfi út 40-42.

Debercsény Község Örrkormány zata 2694Debercsény,
Fő út 45.

Dejtár Község Önkormány zata 2649 Deltár,
Szabadságút2.

Drégelypalánk Község Örrkormány zata 254o Drégelypalárrk,
Rákóczi út 1.

Ersekvadkert Közsé g Önkormán y zata 2659 Ersekvaclkert,
Rákóczi ít97.

Galgaguta Közsé g Önkormán y zata 2686 Galgagata,
Kossuth útB6.

Herencsén y Kö zsé g Onkormán y zata 2677 Herencsélry,
Kossuth út76.

Hont Község Önkorm ány zata 2647 Hont,
Ipoly út 55.

Hugyag Község Önkormány zata 2672Hugyag,
Kossuth út26.

iliny Község Örrkormány zata 2675Iliny,
Kossutlr út17.

Ipolyszö g Község Örrkormán y zata 2660 lpolyszög,
Fő utca 36.

Ipolyvece Közsé g Önkormárry zata 2669 lpolyvece,
Dózsa űt82,

Magyarnárrdor Község Onkormány zata 2694 Magyarnándor,
Fő utca BB.

Mohora Község Önkormány zata 2698 Mohora,
Ilákóczi út B.

Nógráclkövesd Község Önkormán y zata 2691 Nógrádkövescl,
Madách út 1,
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Nó gráclmarcal Község Onkormány zata 2691Nógráclmarcal,
Rákócziút2.

Órhalom Község Onkormárry zata 2677 Othalom,
Rákóczi út 1.

Patak Község Önkormány zata 2648 Patak,
Kossuth út 6.

Patvarc Község Önkormán y zata 2668 Patvarc,
Gyarmati űt48.

Szanda Kó zsé g Onkormán y zata 2697 Szanda,
Kossuth út 1.

Szécsérrke Község Onkormány zata 2692Szécsénke,
Rákóczi ftlB/ A.

Szn gy Község Orrkormán y z,ata 2699 Szngy,
Rákóczi űt99-101,

Telérry Község Örrkormán y zata 2696 Terény,
Arany I, ft 46,
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