
rÁRsut-Á s t u ra Át tepo oÁs

Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mótv.) 146. (1) bekezdése és a BB. § rendetkezése, az
államháztartásról szóló 2011, évi CXCV. törvény, továbbá az áttamháztaríásról szóló tórvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011,(Xl1.31.) Korm. rendelet alapján egy vagy több önkormányzati
feladat- és hatáskör, valamint a polgármesíer és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének
hatékonyabb, célszerűbb ellátására az alábbi újTársulási Megállapodást hozta létre.

1. Áttatánosrendelkezések

1.1. Társulás neye,, Balassagyarmat Kistérség Tóbbcélti Társulása
Rövidített neve: BKTT

1.2. Társulás székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 12.
1.3. Társulás telephelye: -
1.4. Társulás műkódési terulete: a balassagyarmati járás terütetén levő ónkormányzatok kózigazgatási

területe
1.5. A társulási megállapodás időbeli hatálya; a társulás határozattan időre jön létre
1.6. 'Társulás bélyegzője: Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társutása fetirattal etlátott körbélyegző,

kózepé n M agyarország cí merével
1.7. Társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek műkóclésére vonatkozó

szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, clöntés előkészítési,
végrehajtás szeruezési feladatait a Balassagyarmati Közös Ónkormányzati Hivatal (2660
Bal assagyarmat, Rákóczi fejedelem út 1 2. ) l átja el (továbbiakba n : mu n kaszervezet),

2. A társulás tagjainak neve, székhelye:

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12,
Becske Község Ónkormányzata 2693 Becske, Petőfi út 1/A,
Bercel Község Ónkormányzata 2687 Bercel, Béke tit 1,

Cserháthaláp Község Ónkormányzata 2694 Cserháthaláp, Fő út 72,
Cserhátsurány Kózség Ónkormányzata 2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.
Csesztve Kózség Ónkormányzata 2678 Cseszfye, Kossuth út 13.
Csitár Kózség Ónkormányzata 2673 Csitár, Petófi út 40. - 42.
Debercsény Kózség Önkormányzata 2694 Debercsény, Fő út 45,
Dejtár Község Önkormányzata 2649 Dejtár, Szabadság út 2,
Drégelypalánk Kózség Ónkormányzata 2646 Drégetypalánk, Rákóczi út 1.
Ersekvadkert Kózség Önkormányzata 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91.
Galgaguta Község Ónkormányzata 2686 Galgaguta, Kossuth út 86,
Herencsény Község Ónkormányzata 2677 Herencsény, Kossuth út 76,
ílont Kózség Ónkormányzata 2647 Hont, lpoty út 55.
Hugyag Kózség Ónkormányzata 2672 Hugyag, Kossuth út 26.
lliny Község Ónkormányzata 2675ltiny, Kossuth út 17.
lpolysz.ög Község Ónkormányzata 2660 lpolyszog, Fő utca 36.
lpolyvece Kózség Önkormányzata 2669 lpolyvece, Dózsa út 82.
Magyarnándor Kózség Onkormányzata 2694 Magyarnándor, Fő út 88.
Mohora Község Önkormányzata 2698 Mohora, Rákóczi út 8.
Nógrádkóvesd Község Önkormányzata 2691 Nógrádkövesd, Madách út 1,
N,ógrádmarcal Község Önkormányzata 2691 Nógrádmarcal, Rákóczi út 2.
Orhalom Község ónkormányzata 2671 Órhatom, Rákóczi út 1.
Patak Község Onkormányzata 2648 Patak, Kossuth út 6.
Patvarc Kózség Ónkormányzata 2668 Patvarc, Gyarmati út 48.
Szanda Kózség Önkormányzata 2697 Szanda, Kossuth út 1,
Szécsénke Kózség Önkormányzata 2692 Szécsénke, Rákóczi út 18/A,
Szügy Község Ónkormányzata 2699 Szűgy, Rákóczi út gg-101.
Terény Kózség Ónkormányzata 2696 Terény, Arany J. út 46

A társulás tagjait eltérő rendelkezés hiányában a mindenkori polgármester képviseli, AkadáIyoztaíása
eseíén az alpolgármester látja el a képviseletet.
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3. A társuláshoz tartozó települések /akosságszáma ósszesen: 41 230 fő.
A társulásban részt vevő települések /akoss ágszámát a 4, számú melléklet tartalmazza,

4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
- tele p ü l é sfejlesztési fel ad atok,
- szociális feladatok és
- tu riszti ka i fe l ad ato k.

A társult feladatok ellátásával ósszefüggö szeruezetí, rnűkódési és egyéb kérdéseket a tetepütések a
Társulással kűlön megállapodás keretében rogzítik.
A Társulás a Balassagyarmati Tourinform lrodával kötött megállapodás alapján kívánja biztosítani az
i d eg e nfo rg a l m i és tu riszti ka i fe l ad atok e ll átá sát.

A társulásra átruházott szociális alapszolgáltatási hatáskörók:
aa) Házi segítségnyújtás
ab) Támogató szolgálat
ac) Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás
ad) Közösségi ellátások: szenvedélybeíeg és pszichiátriai betegek részére

A szociális feladatok ellátására a társulás fenntartja és működtetl a Balassagyarmat Kistérség
Szociális Szolgáltató Kózpontot (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.), mint önáttóan
működő és g azdálkodó költségvetési intézményt,

5, A Társulás szervezete és működése:
A társulás szervezetének, múködésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének
főbb szabálvait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és Műkódési
Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz.) a TársulásiTanács állapítja meg.

Az SzMSz nem taríalmazhat elleniétes rendelkezést a jogszabályokban és a Társulási
M eg ál l ap od á sb a n sza b á lyozott re nd e l kezése kke l.

5.1. A társulás szervei:
IársalésLlpléps:

a) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, A társulási tanácsot a
társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik e
rn eg á l l apod á sb a n meg h atá rozott szá m ú sz av az attal re n del kez ne k.

b) A társulási tanács döntését határozattal hozza.
ci A társulási tanács megalakul, ha a képviselőlestűletek mindegyike jóváhagyta a

megállapodásí és a társulásitanács alakuló ülése kimondta megalakulását,
d) A társulási tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a

teleptllési ónkormányzatok képviselőlestületei által megállapodásban átruházott
ón kormá nyzati feladat és h atásköróket.

e) A társulási tanács tagjai közül elnókót és alelnököt választ. Egyűttes akadályoztatásuk esetén
a tanács űlését a korelnók hívja óssze és vezeti.

f) A telepúlési önkclrmányzat képviselő-testülete által eseti helyettesítési, képviseleti joggal
felhatalmazott képviselő a delegált tagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai
és köfelességei azonosak a tag önkormányzatok delegált tag jogaivai és kóíelességeivel.

A társulási tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg a
szervezeti és műkódési szabályzatában. A társulási tanács működésére egyebekben a képviselő-
testűletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5.2, A társulási tanács elnöke
a) A társulási tanács az alakuló ülésén, titkos szavazással, tagjai sorából elnókót választ. Az

elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet,

b) A társulási tanács elnöl<e képviseli a társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a társulás
képviseletét az elnókhelyettes látja el.
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5.3 Pénzüqvi Bizottsáq:

A bizottság feladatait, tagjainak számát, ósszetételét a létrehozó határozatban a társulásl íanács
hozza meg" A bizottság működésére egyebekben az önkormányzati bizottságokra vonatkazó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

6, A Társulási lanács döntései:
A társulási tanács döntése határozat. A társulási tanács döntéseinek elókészítését, végrehajtásuk
szervezését a társulás munkaszervezete látja el.

A társulási tanács ülésein a társult ónkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

7. A döntéshozatal módja:
A társulás minden tagját egy szavazat illeti meg, A társulás akkor határozatképes, ha ülésén legalább
a szavazatok felével rendelkezó tagok jelen vannak.

A társulási tanács éruényes döntéséhez annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a
jelen levő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát.

A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szűkséges. A minősített többséghez
legalább annyi tag igen szavazata szűkséges, amely eléri a társulásban részt vevó tagok
szavazatának több mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.

Mötv 95.§(3) bekezdése alapján a társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a
képviselőlestületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni

M i n ős ített tö b bs ég szűkséges;
- szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt

választás, kinevezés, vezetői megbízás;
- ónkormányzati társulás létrehozása, megszüníeíése, abból történő kiválás, a társulási

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
abbóltörténő kiválás;

, megállapodás kűlföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi ónkormányzati
szeruezethez való csatlakozás, abból tórténő kiválás;

- intézmény alapítása, átszervezése, megszűntetése;
- költségvetés, zárszámadáselfogadásához,
- a társulásból történő kizáráshoz,
- zárÍ ülés elrendeléséhez a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírí

pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyitvános tárgyatás
az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené,

- a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek etdöntéséhez,
az önkormányzati képviseló kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság
megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről vató döntéshez.

A társulásban részt vevő képviselő-testüIetek mindegyikének minősített többségge/ hozott
dÖntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás
megszüntetéséhez.

A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha tórvény ettérően nem rendelkezik, legatább hat
hÓnappal korábban, minősítetttóbbséggel kelldönteni. Erról a társulásitanácsot értesíteni kell.

A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásbót tórténő kizárásrót.

Az Önkormányzatok külön megerősítő döntését igénytó esetekben bármely társutási tag képvisető-
testületének eltérő véleménye esetén a tanács a döntést újratárgyalhatja, Az újraíárgyalást a
mérlegelhető okok, és indokok megjelólésével az aggályokat megfogatmazó testütet
Polgármesterének kell a társulás elnökénél bejetenteni. Az újratárgyatás §orán a konszenzust



lehetőleg létre kell hozni. A megegyezés hiányában, ha a döntésnek pénzügyi kihatása van, és a
megállapodást alapos ok nélkül meg nem kótő önkormányzat hibájábót a társulásnak kára származik,
úgy az igazolt kárt az azt okozó köteles a társulásnak megfizetni.

A megállapodást alapos ok nélkül meg nem kótó, vagy azt akadályozó önkormányzat lakossága, a
megállapodásban biztosított szolgáltatásokat nem veheti igénybe.

AjánIás:
A társulási tanács tagjai számára ajánlást fogalmazhat meg. Az ajánlás olyan szervezési vagy más
megoldási javaslatot taríalmaz, amelynek elfogadása a közszolgáltatások igénybevételét
hatékonyabbá teheti. Az ajánlás tartalmazza a közös közszolgáltatás hatékonyabb működtetéséhez
szükséges paramétereket. Az ajánlás nem kötelező erejű, a tagónkormányzatok dóntenek az
aj á n l ásb a n fog l altak e lfog ad á sá ról.

8. A társulás tagjának jogai és kötelezettségei:

B.1. A társulás taqiának ioqai:
a) A TársulásiTanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik.
b) A tag képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,

feladatainak meghatározásában, döntéseinek meghozatalában, a társutás szervezetének és
műkódési szabályainak kialakításában.

c) A tag képviselője választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire.
d) A tag képviselóje a társulási tanács űlésein teljes joggal képviseli a tagönkormányzat érdekeit,
e) A tag a társulási tanács döntése alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért

pénzbevételekból.
f) Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a társulás törvényséríő

h atá roz atá n a k é szrevétel ezé sé re és m egtá m a d á sá ra,
g) Kérdést, javaslatot, indítványt tehet a társulás ílszíségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást

kérhet tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül
kótelesek választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba.

h) íla egy napirendi pont tárgyalásánál kisebbségben marad, joga van kisebbségi véleménye
rógzítésére.

B.?-, A társulás taqiának kötelezettséqei
a) A társulási megallapodásban, a társulás által ellátott közfeladatokra vonatkozó külön

megállapodásokban, valamint a szervezetiés műkódési szabályzatban foglaltak betartása.
b) lGpviselője útján rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a

társulási célok és feladatok közös megvalósítását.
A társuIás határozatainak végreh ajtása
A társulás feladatkórébe taríozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetójével való
egyeztetése, illetve a íársulással való írásbeli kózlése.
Befizetési kótelezettségének határidőre történő teljesítése.
A társulás feladatkórébe taríozó, és a településen keletkezó ügyekhez a szúkséges adatok,
információk továbbítása a társulás m u nkaszervezetéhez.
A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkólcsi tevékenység folytatása, a vagyon megóvása,
an nak gyarapítására való tórekvés.

h) A Szervezeti és Működési Szabályzatban a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó
tová b b i sz a b ályok megta ríá sa,

9. A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és beszámolási kötelezettsége
9.1, A társu!ás gazdálkodására a kóltségvetési szervek műkódésére vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni.

9.2. Kóltségveíését ónállóan, határozatban állapítja meg és a munkaszervezet gondoskodik annak
végrehajtásáról.

9.3. A qazdélkodás pénzügyi forrásai:
a) kózponti kóltségvetési támogatás, feladatfinanszírozás
b) saját bevétel. (bérleti díj, tagok hozzájárulása)
c) egyéb források, (pályázatok)

c)
d)

e)
f)

g)
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9.4. A saját bevétel meghatározó része a tagok általfizetett a feladat ellátási megállapodások alapján
a folyó évi költségvetésben meghatározott társulási hozzájárulás.

9.5. A társulási hozzájárulás mértékét feladatonként a társulási tanács minden évben a költségvetési
határozatában állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik. A
megállapított társulási hozzájárulást átutalással, havi egyenlő részletben, kell teljesíteni a társulás
számlájára.

A társult önkormányzatok kötelesek a hozzájárulást megfizetni, A megállapított hozzájárutást
határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen, a társulás a munkaszervezeti feladatokat etlátó
hivatala útján jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást - inkasszót benyújtani,
Az azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges íag önkormányzati felhatalmazás, a
társulási megáIlapodás 3. számú mellékletét képezi. A tagönkormányzat részéröt az adott hónap
végéig, a társulás számláján meg nem fizetett hozzájárulás elmaradásáról és mértékérőt a
munkaszervezetifeladatokat ellátó hivatal a tagönkormányzatot elektronikus úton azonnat értesíti
(polgármester, jegyző) és felhívja, hogy 3 napon belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének.
Amennyiben a pénzügyi teljesítés határidóre nem teljesűl, akkor következik be a késedelmembe
e sett ö n ko rm á n yz at f izeté si sz á m l áj á ró l tö rté n ö i n kassz á l ás.

9.6. A tagok a Társulás munkaszeruezeti feladatait ellátó Balassagyarmati Közös önkormányzati
Hivatalt a hivatal székhelytelepülésén keresztüt az etlátott feladattal arányosan, külön
megállapodás alapján, a költségvetésében meghatározott mértékig támogatják.

9.7. A társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasznátásával összefüggő gazdálkodási
feladatokat a társulásitanács a munkaszeruezeti útján végzi.

9.8. A társulás költségvetésének elfogadását, illetve beszámolási kötelezettségét az Aht. vonatkozó
előírásai figyelembe vételével kell teljesíteni.

9.9. A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében kóltségvetési intézményt, gazdálkodó
szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési
felügyeletüket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben fele/őssége nem haladja
meg vagyoni hozzájárulásának mértékét,

9.10.A társulási tanácsba delegált képviselök évente tegatább egy alkalommal beszámolnak
képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükrőt. A társulási tanács
képviseletijoggal rendelkező tagjai személyesen, vagy megbízottjuk útján figyelemmel kísérik az
általuk képviselt településen a társulás által ellátott tevékenysége színvonaláü és a telepütésen
feladatot ellátó, a társulás, vagy intézménye által foglatkoztatott szakdolgozók munkáját. A feladat
ellátás tapasztalatairól, az észlelt esef/eges hiányosságokról szükség szérint, iltetve
haladéktalanul tájékoztatja az elnököt, és a munkaszervezet vezetőjét.

9,11,A társulás által a tag önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján az adott településen
ellátott egyes feladatokhoz biztosított állami finanszírozás jogszabátyban meghatározott
feladatmutatóinak bármely okból (téves adatszotgáltatás, munkaiegyetem sértés, stb.) nem
teljesítése esetén bekövetkező, a Társulást terhelő esef/eges visszaiizetési kötelezettség azt a
tag önkormányzatot terheli, amelyiknek illetékességi terütetén a visszafizetésre ol{ot adó
körül mény kimutathatóan keletkezett.

10. A társulás tevékenysége és gazdátkodásának ellenőnési rendje:
A társulás gazdálkodásának ellenörzését a társulás Pénzügyi Bizőttsága végzi.

11. A kiadmányozás és a kötelezet§égvállatás rendje:

11,1. A társulás költségvetési határozatában szereptő elóirányzat terhére a társutási tanács elnöke
vagV az általa meghatározott személy vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.
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11.2. A társulás űgykörében keletkező iratok, levelezések kiadmányozása, a kötetezettségváltatás,
valamint az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése a munkaszervezeti fetadatokat ellátó hivatat
vonatkozó szabályzatai szerint történ nek.

12. A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje:

12,1 . A társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a társutást itleti meg.

12,2, A társulás megszűnése esefén a vagyonát a társulás tagjai kózött fel kell osztani.

12.3. A Társulás megszűnésekor a tagok kótelesek egymással elszámotni úgy, hogy a társulás
vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési
hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A társulás megszűnésekor a vagyon
felosztása és a közós tulajdon megszűntetése nem tóríénhet oly módon, hogy az a kózfeladatok és a
közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse,

12.4 A létrejött vagyon célvagyon. A kózös tulajdon megszüntetése és az ebból származó vagyoni
igények kielégítése során, a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi,
halasztott fizetés, csere síb./, amelyek a kózfeladatok ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a
kózfeladat ellátását biztosítja. A kózös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása
érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a
folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használatijog gyakorlás átengedése
feltételeiben állapodnak meg,

13. Társulási megállapodás módosítása, kizárás, kiválás, csatlakozás és a társulás
m eg sz ü ntetésén ek szabályai,

13.1, A társulási megáIlapodást a társulás tagjai módosíthatják, tórvényben meghatározottak szerint
módcsítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat kóvető hat hónapon belül
felülvizsgálják.

13.2, A társuláshoz csatlakozni naptáriev elsó, abból kiválni a naptáriév utolsó napjával lehet.

13.3. A kiválásról és a társuláshoz való csatlakozásról szóló - minősített tóbbséggel hozott - dóntést a
telepűlésiönkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt
a társulás taglaival közölni, amit azok kótelesek tudomásul venni.

13.4. A társulás tagjainak több mint a fele minósített többséggel hozott határozatával a naptári év
utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban
meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

13.5. A tagok a társuiási megállapodás felülvizsgálata, valamint a társulás átalakulása esetén, -a
társulási megállapodás hatályba lépésének időpontjára,- élhetnek a kiválás lehetőségével.

13.6, A társulásból kiváló tagnak az általa a társulás részére szolgáltatott, a kiválásig fel nem használt,
tagdíjon felLili egyéb vagyoni hozzájárulása visszajár.

13.7, A társulásból történő kiválás, kizárás eseíén a bevitt vagyon kiadására csak abban az esetben
tarthat igényt a kiválni szándékozó, illetve kizárí tag, ha ezáltal nem veszélyezteti a társulás
fel ad ata i n a k jóvőbe n i e l l átá sát.

13.8. A vagyonvesztés megakadályozása érdekében a kiváló, illetve kizárt tag a társulással kótótt
megállapodás alapján a vagyon használatáétí díjra jogosult.

13.9. A társulás megszűnik:
a) a törvényben szabályozott megszűnésí feltétel megvalósult;
b) ha a társulás tagjai a Mötv. 88 § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák;
c) tórvény erejénél fogva;
d) bíróság jogerós dóntése alapján.
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1 4. Záró rendelkezések:

14.1. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban fogtaltak vonatkozásában határozattan idóre
szól ó egy üttm ű ködé st vál l al n a k.

14.2. Társulás műkódése során felmerülő eseí/eges vitás kérdéseket a felek kötetesek egymás között
tárgyalásos formában egyeztetni. Vitás kérdésekben a közigazgaíási és munkaügyi bíróság dönt.

14.3. A jelen társulási megállapodásban nem szabátyozott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok és
az SZMSZ rendelkezései az irányadók,

1 5. Társulási megállapodás mellékletei:

1. melíéklet: Szeruezeti és Műkódési Szabályzat
2, melléklet, Társulásifeladatellátás megátlapodásai, szeruezeti, intézményi keretei
3, melléklet: A tagok felhatalmazó levelek azonnali inkasszó benyújtásához
4, melléklet: A tagjegyzék (a társulás tagjainak neve, székhetye, képviselője, lakosságszáma)
5. melléklet: közös fenntartású intézmények megnevezése, alapító okirata
6. melléklet: Az egyes tagok pénzugyi hozzájárulásának mértéke, a teljesítés módja

Balassagyarmat, 2013. május 30,

Záradék:

A jelen Társulási Megállapodás a társulási tag önkormányzatok Képviseló-testúteteinek elfogadó
dóntését és a polgármesterek által történő aláírását követően tép érvénybe, és 2013. július 1. nápján
lép hatályba. A hatályba /épésse/ egyidejűleg a 2004 - 200B. évek között jóváhagyott Tarstilasi
Meg ál lapodás h atályát veszti,

A társulási megállapodást a tag önkormányzatok jóváhagyták;

r í\ (),( 
l1 .t/*.l,, ()
i Vőraoi'láj"; )l

társulás elnOke

Becske KÖzség Önkormányzata - 2693 Becske, Petőfi 1/A. - a 2013. május hó 21. napján tartott
űlésén az 52/201 3. (V.21.) határozatávat jóváhagyta.

J,^}^qd ű.a^- \ _
/: Szalatnya}fié Zsi{m|nd Éva :/

pol§árme§

BaI assagy arm at V á ros Ó n ko rm l

2013. május hó 30. napján taríott
Rákóczifejedelem út 12. szám - a

jóváhagyta.

}--,/_\
},,
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.:*/
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|9rcel Község Önkormányzata - 2687 Bercel, Béke út 1 . - a 2013. május 30. napján tartott űtésén a
67 /20 1 3. (V. 30, ) h atározatával jóváh agyta.

Cserháthaláp Kózség Ónkormányzata -

fim\S"#
polgármester

Fő út 72. - a 2013. június hó 26. napján

,.\ l' I

tL"\n.a Q'r-k!-
/: Mészáros Sándorné1/- -polgármester

tartott ülésén a 41/2013,(V|.26.) határozatával jt

PH

Cserhátsurány yzata - 26
napján tar7ott ülésén (V.30.) jóváhagyta,

,1,1,

li-:
, --l],'i ..: ii lrii lri
i*í

,l

+rt

Csesztye lft7ség Onkormálylata - 2678 C6é§ziúó, Kossuth t

ülésén a .3a.|4,:.l!3, [.V./, eC, ),..., határozatával jóváhagytiz.
kossuth út

y, Petőfi út 3. - a 2013. május hó 30,

§!^\\--.-*--\
/: Szántó József :/ )polgármester /

1 3, - /,Q.l,., 9 6., 46.rupján tartott

,fum,,
polgármester

*.Z,:,o,-
/:KÍmjáti"lstvbÍ(t

polgármester

Csitár Község Ónkormányzata - 2673 Csitár, Petófi út 40. - 42. - a 2013. június hó 1B. napján tartott
ülésén a 33/201 3,(Vl. 1 B.) határozatával jóváhagyta.

9,L

§Y

Fő út 45. - a 2013. június hó 26. napján

72trt f,l,,, n }q2u:l,tL

/: lllés Mária Rozália :/
polgármester
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Debercsény Község Önkormányzata - 2694 Debercsény,
tartott ülésén a 35/201 3.(V1.26.) határozatával jóváhagyta,
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napján tartott ülésén a 79/2013.(V.17.) ha

Érsekvadkeft Község Önkormányzata -
napján tartott ülésén a 47/2013.(V|.4.) határoz

Herencsény Község Önkormányzata
napján tartott ülésén a 40/2013,(V.30.)

Rákóczi út 91. - a 2013. június hó 4.

n^

/, Dr,rWcábor:/

, 
not{frmester

,yta.

PH
',1- [,, ,, .l, .l l- _-'_\,lu "._

/: Dr. Kovácsné NagyiMária :/
polgármester

Galgaguta Kózség Onkormányzata - 2686 Galgaguta, Kossuth út 86. - a 2013. június hó 24. napján
tartott ülésén az 54/201 3, (V\,24,) határozatával jóváhagyta.

Hont Község Önkormányzata- 2647 Hont, lpaly út 55, - a 2013,
az 55/20 1 3. (V, 29, ) h atá roz atáv al jóvá h agyta.

PH

út 76" - a 2013. május hó 30.

Yw-z_tr.^^ l. *+-]
/: Jusztin Józsefné :/

polgármester

május hó 29. napján tartott ülésén

I a"- 
"{^r.qd-- 

{!-*-a--
/! Gál MagdotAa :/

polgármester

a 2013, június hó 25. napján tartott
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Dejtár Község Önkormányzata - 2649 Dejtár, Szabadság út 2, - a 2013, ápüs hó 29. napján tartott
ülésé n a 29/20 1 3. (V. 29,) h atározatával jóváh agyta.

^
\\LÁ,-\§

/: Smitnya Sándor:/
polgármester

Rákóczi út 1, - a 2013. május hó 17,

PH

é*\ry prr,lfli,i -\ ,,rffi,,
%}ü"r/ 

Potgármester



1ü.
iT,. 

,Y

lliny Község Önkormányzata - 2675 lliny, Kossuth út 17. - a 2013. június hó 1g. napján tartott ülésén
a 2 1 /20 1 3. (V l. 1 9. ) h atá roz atáv al jóvá h ag yta.

;./ ,_ytn . ö, l-(
/: Dovicsin Ottó:/

polgármester

utca 36. - a 2013, május 28. napján tartott

\

l"[,l)L,l:/,1,1_",, _
/:Wágne(bé Fejes Mária :/

polgármester

lpolyvece Község Önkormányzata - 2669 Dózsa út 82, - a 2013. április hó 29. napján
tartott ülésén a 25/2013.(lV,29,) határoz,

/: Molnár

Magyarnándor Község Ónkarmányzata - 2694 Magyarnándor, Fó út 88, - a 201'3. június 26, napján
ta ftott ü l é sé n a 4 5/20 1 3. (V l . 26. ) h atá rozat áv a l jóv á h a g yta.

Mohora Község Ónkormányzata - 2698 Mohora, Rákóczi út 26. - a 2013.június hó 26. napján tartott
ülésén a 70/201 3, (V1.26.) határozatával jóváhagyta.

Nógrádkövesd Kózség Önkormányzata - 2691 Nógrádkövesd, Madách út 1. - a 2013. május hó 30.
napján tartott ülésén a 36/2013,(V.30.) határozatával jóváhagyta,

=4A,ffin*n 
\.

l 

-

/:§ndor lstván:/
polgármester

t

_77',,aul-rÍ**E
|ldyurek l;áÉzt0 :t

polgárnlester
PH

Nógrádmarcal Kózség Ónkormányzata
..V1.,.L.6, ... iaplan taríott"}lt€,ffii,

a 2013.
határozatával

1óváhagyta

-7?4Q íb,"-Qq
/. Sisa Giúla:Yf
polgármester

/:lFridrich Béla :/

&{nn.,nou'*

Ipolyszög Kózség Ó nkorm ányzata
ülésén a 42/201 3, (V.2B.)
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Órhalom Község Önkormányzata - 2671 Órhalom, Rákóczi út 1, - a 2013. június hó 3. napján taftott
ü l é sé n a 20/20 1 3. (V l. 03.) h atá rozatával jóváh agyta.

Patak Község Ónkormányzata - 2648 Patak, Kossuíh út 6. - a 2013, május hó 29. napján tartott
űlésén a 29/2013.(V.29,) határozatávaljóváhagyta, 

,\____??_

*jt r. l ;,
PH /: Fekete Tibor:/

polgármester

Patvarc Község Ónkormányzata - 2668 Patvarc, Gyarmati út 48. - a 2013. május 28. napján tartott
ülésén a 37/201 3.(V.28.) határozatával jóváhagyta,

r

b*-**d.h,** J r',
/: Bernáth Körnélia :/

polgármester

;PH

Szanda Község Önkormányzata - 2697 Szanrla, Kossuth út 1. - a 2013. június hó 4. napján tartott
ülésén a 47/201 3, (V1,04.) határozatával jóváhatgyta.

pH' /: augure?iŐ§rár' ,r,,u,,
" ,' - polgiráesbr

Szécsénke Község Ónkormányzata - 2692 Szécsénke, Rákóczi út 18/A. _ a 2013. június hó 06,
napján tartott ülésén a 30/2013.(w,06,))1tffi#y:ljóváhagyta. 
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Terény Község Önkormányzata -
ülésén a 46/201 3,(V|.04.) határozatávat

polgármester

B-"'*-.J, .L.\Á^"..
/: Brozsó Andrásné :/

polgármester
9\
t-/
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le.l.'!".

\. C",
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W&ffi, 
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Szügy Község Ónfior;.1áqyzat4 - /69,9
tartott ülésén a,,.:).b. l .4 J' 9.1.!.V]...:

út gg. - a 2013, ,.,,y'J.,..L€,. ... napján
. határozatával jóváhagyta.
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