Javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előkészítő: Munkaszervezet

Ózd, 2018. február 23.

Tisztelt Társulási Tanács!
Csokvaomány település önkormányzatának korábbi polgármestere 2017. július 1. napjával
tisztségéről lemondott, ezért a településen 2017. október 1-jén időközi polgármester választásra
került sor. A voksolás eredményeképpen a településen Tóth Zsuzsannát választották
polgármesterré. Mivel a Társulási Megállapodás tartalmazza a társult önkormányzatok
képviselőinek nevét és aláírását, szükségessé vált annak módosítása.
Ózd, Árpád vezér út 22/C. szám alatt Ózd ellátási területtel a Társulás Biztos Kezdet
Gyerekházat működtet. A Gyerekház elsődleges célja a képességfejlődés segítése, a
kisgyermekeket nevelő szülők minél koraibb támogatása. A Gyerekház esetében kiemelkedően
nagy hangsúlyt kap a szülők bevonása és a velük való együttműködés.
A Magyar Államkincstár tájékoztatta a Társulást, hogy az „Integrált térségi
gyermekprogramok” elnevezésű, EFOP-1.4.2-16 -2016. kódszámú pályázat lebonyolításának
elősegítése érdekében Gyerekesély Iroda kialakítása szükséges. Amennyiben az Iroda a társulás
szervezeti egységeként kerül kialakításra, akkor azt a Társulási Megállapodásban telephelyként
kell feltüntetni. Az Iroda kialakítása megtörtént, a 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. szám alatt
működik.
Javaslom továbbá a Társulási Megállapodásban a lakosságszám adatok aktualizálását.
Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulási Megállapodás módosítását a határozat 1.
melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
.../ 2018. (II.23.) határozata
Ózd Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról
A Társulási Tanács a fenti előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás módosítását a határozat 1. melléklete, az
egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a 2. melléklete szerint jóváhagyja.
2. A Társulási Tanács felkéri tagjait, hogy a Társulási Megállapodás módosítását
terjesszék képviselő-testületeik elé jóváhagyás érdekében.
Felelős:
Határidő:

Társulási Tanács tagjai
2018. március 29.

1. melléklet a .../ 2018. (II.23.) határozathoz
Társulási Megállapodást módosító okirat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bek. alapján a 2016. november
21-én, 23/2016.(XI.21.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodást az alábbiak szerint
módosítják:
1.

A Társulási Megállapodás I. fejezete a 2. pontot követően az alábbi új 2/A. alponttal
egészül ki:
„ 2/A. A Társulás telephelye: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. (Gyerekesély Iroda)”

2.

A Társulási Megállapodás I. fejezet 3. pont 7. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„7. Csokvaomány
Község
Önkormányzata

3.

3647 Csokvaomány
Széchenyi út 1.

Tóth Zsuzsanna”

A Társulási Megállapodás I. fejezet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
1. Arló
2. Borsodbóta
3. Borsodnádasd
4. Borsodszentgyörgy
5. Bükkmogyorósd
6. Csernely
7. Csokvaomány
8. Domaháza
9. Farkaslyuk
10. Hangony
11. Járdánháza
12. Kissikátor
13. Lénárddaróc
14. Nekézseny
15. Ózd
16. Sáta
17. Uppony
4.

3.973
886
3.176
1.214
132
753
854
844
2.036
1.604
1.846
315
273
700
35.652
1.205
305 ”

A Társulási Megállapodás II. fejezet 1.2 pontja törlésre kerül és helyébe a következő
rendelkezés lép:

„ 1.2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 38/§-ában, 39. §-ában, a 40.§ (1)-(2) bekezdésében, 40/A.§-ában és a 42.§-ában
meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítása.
1.2.1 A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő,
elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a
szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára
együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.
1.2.2. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások körében illetékességi
területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény, annak végrehajtási rendeleteiben, a működési engedélyben, a szakmai
programban, a Társulási Tanács határozatában foglaltak szerint a gyermek testi,
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése, jóléte, a családban történő nevelésének
elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése
érdekében biztosítja:
1.2.2.1. Család- és Gyermekjóléti Központ működését, amely a gyermek érdekeit védő
speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban
történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
1.2.2.2. Gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást– a családban élő
gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletével, gondozásával, nevelésével,
foglalkoztatásával és étkeztetésével – azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői,
gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben
való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni.”
5.

A Társulási Megállapodás II. fejezet 3. pontja a 3.24. alpontot követően az alábbi új
3.25. alponttal egészül ki:
„ 3.25. Biztos Kezdet Gyerekház
Ózd város közigazgatási területe”

6.

A 2016. november 21. napján kiadott Társulási Megállapodás záradéka helyébe az
alábbi szöveg lép:

„ ZÁRADÉK:
Jelen Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba,
ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2016.
november 21. napján kelt, 23/2016.(XI.21.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodása.
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a tagönkormányzatok
képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:

Önkormányzat neve, határozat száma:
Arló Nagyközség
Önkormányzata
Borsodbóta Község
Önkormányzata
Borsodnádasd Város
Önkormányzata
Borsodszentgyörgy Község
Önkormányzata
Bükkmogyorósd Község
Önkormányzata
Csernely Község
Önkormányzata
Csokvaomány Község
Önkormányzata
Domaháza Község
Önkormányzata
Farkaslyuk Község
Önkormányzata
Hangony Község
Önkormányzata
Járdánháza Község
Önkormányzata
Kissikátor Község
Önkormányzata
Lénárddaróc Község
Önkormányzata
Nekézseny Község
Önkormányzata
Ózd Város
Önkormányzata
Sáta Község
Önkormányzata
Uppony Község
Önkormányzata

Polgármester neve és aláírása:
Vámos Istvánné dr.
Gulyás János
Kormos Krisztián
Németh Gyula
Pataki Csaba
Borsodi László
Tóth Zsuzsanna
Elek István
Gábor Dezső
Kovács Béla Szilárd
Kovács Gábor
Kocsik László
Bárdos István Gusztávné
Uj-Tózsa Csabáné
Janiczak Dávid
Szalmás Zsoltné
Balogh Béla ”

A Társulási Megállapodást módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel
lép hatályba.
Ózd, 2018. február 23.
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását módosító okiratot a
tagönkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:
Önkormányzat neve, határozat száma:
Arló Nagyközség
Önkormányzata
Borsodbóta Község
Önkormányzata
Borsodnádasd Város

Polgármester neve és aláírása:
Vámos Istvánné dr.
Gulyás János
Kormos Krisztián

Önkormányzata
Borsodszentgyörgy Község
Önkormányzata
Bükkmogyorósd Község
Önkormányzata
Csernely Község
Önkormányzata
Csokvaomány Község
Önkormányzata
Domaháza Község
Önkormányzata
Farkaslyuk Község
Önkormányzata
Hangony Község
Önkormányzata
Járdánháza Község
Önkormányzata
Kissikátor Község
Önkormányzata
Lénárddaróc Község
Önkormányzata
Nekézseny Község
Önkormányzata
Ózd Város
Önkormányzata
Sáta Község
Önkormányzata
Uppony Község
Önkormányzata

Németh Gyula
Pataki Csaba
Borsodi László
Tóth Zsuzsanna
Elek István
Gábor Dezső
Kovács Béla Szilárd
Kovács Gábor
Kocsik László
Bárdos István Gusztávné
Uj-Tózsa Csabáné
Janiczak Dávid
Szalmás Zsoltné
Balogh Béla

2. melléklet a .../ 2018. (II.23.) határozathoz
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Ózd Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján a Társulás
Társulási Megállapodását az alábbi tartalommal fogadják el:
I.
Általános rendelkezések
1. A Társulás neve:

Ózd Kistérség Többcélú Társulása

2. A Társulás székhelye:

3600 Ózd, Városház tér 1.

2/A. A Társulás telephelye: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. (Gyerekesély Iroda)
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye és képviselője:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tag neve
Arló Nagyközség
Önkormányzata
Borsodbóta Község
Önkormányzata
Borsodnádasd Város
Önkormányzata
Borsodszentgyörgy
Község
Önkormányzata
Bükkmogyorósd
Község
Önkormányzata
Csernely Község
Önkormányzata
Csokvaomány
Község
Önkormányzata
Domaháza Község
Önkormányzata
Farkaslyuk Község
Önkormányzata
Hangony Község
Önkormányzata
Járdánháza Község
Önkormányzata
Kissikátor Község
Önkormányzata
Lénárddaróc Község
Önkormányzata

Székhelye
3663 Arló
Ady Endre út 162.
3658 Borsodbóta
Széchenyi út 42.
3671 Borsodnádasd
Köztársaság út 12.
3623 Borsodszentgyörgy
Szentgyörgy u. 143.

Képviselő
Vámos Istvánné dr.

3648 Bükkmogyorósd
Petőfi út 5.

Pataki Csaba

3648 Csernely
Kissor út 26.
3647 Csokvaomány
Széchenyi út 1.

Borsodi László

3627 Domaháza
Petőfi út 9.
3608 Farkaslyuk
Gyürky Gy. út 3.
3626 Hangony
Rákóczi út 130.
3664 Járdánháza
IV. Béla út 27.
3627 Kissikátor
Táncsics út 51.
3648 Lénárddaróc
Dózsa György út 66.

Elek István

Gulyás János
Kormos Krisztián
Németh Gyula

Tóth Zsuzsanna

Gábor Dezső
Kovács Béla Szilárd
Kovács Gábor
Kocsik László
Bárdos István Gusztávné

14.
15.
16.
17.

Nekézseny Község
Önkormányzata
Ózd Város
Önkormányzata

3646 Nekézseny
Kossuth L. utca 1.
3600 Ózd
Városház tér 1.

Uj-Tózsa Csabáné

Sáta Község
Önkormányzata
Uppony Község
Önkormányzata

3659 Sáta
Széchenyi út 19.
3622 Uppony
Kossuth út 83.

Szalmás Zsoltné

Janiczak Dávid

Balogh Béla

4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
1. Arló
2. Borsodbóta
3. Borsodnádasd
4. Borsodszentgyörgy
5. Bükkmogyorósd
6. Csernely
7. Csokvaomány
8. Domaháza
9. Farkaslyuk
10. Hangony
11. Járdánháza
12. Kissikátor
13. Lénárddaróc
14. Nekézseny
15. Ózd
16. Sáta
17.Uppony

3.973
886
3.176
1.214
132
753
854
844
2.036
1.604
1.846
315
273
700
35.652
1.205
305

5. A Társulás jogi személy.
6. A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait az Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el, mint a
Társulás nem elkülönült munkaszervezete.
7. A Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök látja el.
8. A Társulás a Megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról:
a.) a Társulás által alapított és fenntartott intézmény útján, vagy
b.) valamely tagönkormányzat saját intézménye által a Társulás tagönkormányzatai részére
nyújtott feladatellátás útján
gondoskodik.
II.
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
1. A Társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében a jelen megállapodásban és a
szervezeti és működési szabályzatukban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg,
hangolják össze a helyi önkormányzatok alábbi feladatait:
1.1. szociális szolgáltatások és ellátások
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62-65/C. §-ában,
és a 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális

alapszolgáltatások, a 68. § (1)-(2) bekezdésében és a 84. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
szakosított ellátási formák biztosítása.
1.1.2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások körében illetékességi területén a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, annak
végrehajtási rendeleteiben, a működési engedélyben, a szakmai programban, a Társulási
Tanács határozatában foglaltak szerint az alábbi szociális alapszolgáltatások és szakosított
ellátási formákat működtet.
1.1.2.1. Szociális alapszolgáltatások keretében segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére
saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi
állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában az
alábbi szolgáltatások biztosításával:
1.1.2.1. 1. szociális étkeztetés,
1.1.2.1. 2. házi segítségnyújtás,
1.1.2.1. 3. családsegítés,
1.1.2.1. 4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
1.1.2.1. 5. támogató szolgáltatás,
1.1.2.1. 6. szenvedélybetegek közösségi ellátása,
1.1.2.1. 7. idősek részére nappali ellátás,
1.1.2.1. 8. szenvedélybetegek részére nappali ellátása.
1.1.2.2. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek
számára teljes körű ellátást nyújt idősek ápolását-gondozását nyújtó, tartós bentlakásos
intézményben: idősek otthonában.
1.1.2.3. Hajléktalan személyek részére
1.1.2.3.1. nappali ellátást biztosít nappali melegedőben, továbbá
1.1.2.3.2. átmeneti bentlakásos elhelyezést biztosít
1.1.2.3.3. éjjeli menedékhelyen az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak
betartására képes hajléktalan személyek számára, az éjszakai pihenéshez, valamint
krízishelyzetben éjszakai szálláshoz szükséges szolgáltatások megszervezésével,
1.1.2.3.4. átmeneti szálláson azoknak a hajléktalan személyeknek, akik az
életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az
önellátásra, az éjszakai pihenéshez, valamint krízishelyzetben éjszakai szálláshoz
szükséges szolgáltatások megszervezésével.
1.2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 38/§ában, 39. §-ában, a 40.§ (1)-(2) bekezdésében, 40/A.§-ában és a 42.§-ában meghatározott
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítása.
1.2.1 A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének
biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a
szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást
segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.
1.2.2. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások körében illetékességi
területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
annak végrehajtási rendeleteiben, a működési engedélyben, a szakmai programban, a Társulási
Tanács határozatában foglaltak szerint a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése,
jóléte, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő
kiemelésének megelőzése érdekében biztosítja:

1.2.2.1. Család- és Gyermekjóléti Központ működését, amely a gyermek érdekeit védő speciális
személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
1.2.2.2. Gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást– a családban élő gyermek
életkorának megfelelő nappali felügyeletével, gondozásával, nevelésével, foglalkoztatásával és
étkeztetésével – azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük,
munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy
egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
1.3. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 88. §-ában meghatározott feladatok ellátása
érdekében egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői,
fogászati alapellátási, iskola-egészségügyi szolgálatok és alapellátási ügyelet működtetése.
1.3.1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi alapellátás
szakmai feltételeire, működtetésére és finanszírozására vonatkozó végrehajtási rendeletekben
foglaltak szerint annak érdekében, hogy a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosított
legyen a folyamatos egészségügyi ellátás, az alábbi egészségügyi alapellátást nyújtó
szolgálatokat működteti:
1.3.1.1. háziorvosi,
1.3.1.2. házi gyermekorvosi,
1.3.1.3. védőnői,
1.3.1.4. fogorvosi alapellátási,
1.3.1.5. iskola-fogászati,
1.3.1.6. iskola-egészségügyi,
1.3.1.7. alapellátási – felnőtt és gyermek – ügyeleti
szolgálatokat.
1.4. Belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján.
2. A Társulás által közösen fenntartott intézmény megnevezése:
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
3600 Ózd, Október 23 tér 1.
A Társulás által közösen fenntartott intézmény irányító szervének neve, székhelye:
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
3600 Ózd, Városház tér 1.
3. A Társulás által nyújtott szolgáltatásokat a tagok az alábbiak szerint veszik igénybe:
3.1. Szociális étkeztetés
Ózd, Domaháza és Kissikátor
települések közigazgatási területe.
3.2. Házi segítségnyújtás
Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony,
Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Ózd, Uppony
települések közigazgatási területe

3.3. Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Ózd,
települések közigazgatási területe
3.4. Támogató szolgálat
Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony,
Járdánháza, Kissikátor, Ózd,
települések közigazgatási területe
3.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és Diszpécserközpont
Ózd város közigazgatási területe
3.6. Nappali melegedő
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.7. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.8. Bolyky Tamás úti Idősek Klubja
Borsodbóta, Borsodnádasd, Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony,
Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.9. Átmeneti szállás
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.10. Éjjeli menedékhely
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd,
Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.11. Szent István úti intézményi egység
Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.12. Szabolcs közi intézményi egység
Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe.
3.13. Család- és Gyermekjóléti Központ
a) család- és gyermekjóléti szolgálat tekintetében

Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta,
Uppony
települések közigazgatási területe,
b) hatósági feladatokhoz kapcsolódó, és a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek,
valamint a speciális szolgáltatások tekintetében
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc,
Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.14. Katona József úti Bölcsőde
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc,
Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.15. Újváros téri Bölcsőde
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc,
Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.16. Háziorvosi szolgálat
Ózd város közigazgatási területe
3.17. Házi gyermekorvosi szolgálat
Ózd város közigazgatási területe
3.18. Védőnői szolgálat
Ózd város közigazgatási területe
3.19. Iskola-egészségügyi ellátás
Ózd város közigazgatási területe
3.20. Fogorvosi alapellátás
Ózd város közigazgatási területe
3.21. Ózdi Központi Ügyelet
Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Kissikátor, Ózd
települések közigazgatási területe
3.22. Diszpécser szolgálat
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc,
Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
3.23. Bulcsú úti intézményi egység
Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe

3.24. Csokvaományi Központi ügyelet
Borsodbóta, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Lénárddaróc, Nekézseny, Sáta,
Uppony
települések közigazgatási területe
3.25. Biztos Kezdet Gyerekház
Ózd város közigazgatási területe
4. Az egészségügyi alapellátás keretében az orvosok fölött a munkáltatói jogkört Ózd város
polgármestere, míg az egyéb munkáltatói jogokat Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója gyakorolja.
5. A megállapodás II. 3. pontjában felsorolt szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az
adott önkormányzat a Társulásnak tagja legyen, a társulási megállapodásban foglalt
kötelezettségeit maradéktalanul betartsa, a pénzügyi hozzájárulást a Társulás részére
határidőben megfizesse. A csatlakozni kívánó önkormányzatnak a Társulás felé jeleznie kell,
hogy mely szolgáltatásokat kívánja igénybe venni.
6. Abban az esetben, ha az egészségügyi alapellátás működtetését – kivéve a Központi
Ügyeleteket – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított finanszírozási összeg
teljes körűen nem fedezi, a működtetéshez szükséges további forrást Ózd Város
Önkormányzata tagi pótbefizetésként biztosítja a Társulás számára.
7. A Társulás intézménye által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Ózd
Város Önkormányzata rendeletet alkot a Társulási Tanács által hozott határozat alapján.
III.
A Társulás szervezete és működése
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a Társulásban
résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. A Társulási
Tanácsba delegált tag helyettesítésének rendjéről az érintett önkormányzat képviselő-testülete
rendelkezik.
2. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település önkormányzatának delegáltja hívja
össze.
3. A Társulási Tanács alakuló ülésén – tagjai közül – elnököt, valamint alelnököt választ.
3.1. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz
legalább öt tag támogatása szükséges. Amennyiben a társulás tagjai az elnök személyében nem
tudnak megállapodni, úgy a Társulás elnöke a székhelytelepülés delegáltja lesz.
3.2. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.
3.3. A Társulás elnöke, alelnöke megbízatásának időtartama az önkormányzati választási ciklus
végéig tart. Az önkormányzati választásokat követő 45 napon belül a Társulásban résztvevő
önkormányzatok újonnan megválasztott delegáltjai ülést tartanak, melyen megválasztják az
elnököt és alelnököt, valamint döntenek a társulási megállapodás esetleges módosításáról is.
4. A Társulási Tanácsban minden tagot egy szavazat illet meg.
5. A Társulási Tanács ülését szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal össze kell hívni,
az ülést megelőzően legalább 3 nappal, írásban kiküldött meghívóval. A meghívóban
szerepeltetni kell az ülés tervezett helyét, időpontját, valamint a tárgyalandó napirendi pontokat.
A meghívóban nem szereplő napirendi pontot a Társulási Tanács akkor tárgyalhat, ha a
jelenlévő tagok ahhoz hozzájárulnak. A meghívóval egyidejűleg írásban meg kell küldeni az
ülésen tárgyalásra kerülő napirendek előterjesztéseit is.
6. A Társulási Tanács ülése nyilvános. A Tanács zárt ülést tart a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény {a továbbiakban: Mötv.} 46.§ (2)
bekezdésében foglalt esetekben.
7. Az ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazatok több mint a felével rendelkező tag
jelen van. A Társulási Tanács határozatait – az Mötv.-ben és a jelen fejezet 8. pontjában
meghatározott eseteket kivéve – egyszerű szótöbbséggel hozza. Egyszerű szótöbbségen az
ülésen jelenlévő tagok szavazatának több mint a felét, és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát elérő számú igen szavazatot kell érteni.
8. A Társulási Tanács az Mötv.-ben foglaltakon kívül az alábbi kérdésekben minősített
többséggel határoz:
8.1. társulási megállapodás elfogadása, módosítása;
8.2. elnök, alelnök megválasztása;
8.3. bizottság(ok) kialakítása, tagjainak megválasztása;
8.4. költségvetés, költségvetési beszámoló elfogadása;
8.5. a III. fejezet 12. pontja szerinti, működésről szóló beszámoló elfogadása;
8.6. a tagok által fizetendő pénzügyi hozzájárulás mértéke.
9. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulási
Tanács összes tagja több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszáma eléri a
Társulás lakosságszámának több mint a felét.
10. A Társulási Tanács üléséről az Mötv. 52.§-a szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet
az elnök és egy jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak, valamint a Társulás tagjainak.
11. A Társulás a Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére, végrehajtására az alábbi
bizottságokat hozza létre:
11.1 Pénzügyi Bizottság
11.2 Humán Bizottság
A bizottságok 3-7 főből állnak. A Társulási Tanács külön határozottal állapítja meg a
bizottságok konkrét létszámát és személyi összetételét. Működésükre a Társulási Tanács
ülésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
12. A Társulás működéséről a Társulási Tanács Elnöke minden év május 31-ig beszámol a
Társulási Tanács részére.
13. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXC. törvény 27.§ (4) bekezdése alapján a társulás
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásról a Társulási Tanács munkaszervezeti
feladatait ellátó Ózdi Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A Társulás működésének
ellenőrzését az Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja látja el.
IV.
A Társulás működésének finanszírozása
1. A Társulás önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik.
2. A működés pénzügyi forrásai:
2.1.Évenként a tag által fizetendő, a lakosságszám után számított 500,-Ft/fő/év összegű
hozzájárulás. A hozzájárulást időarányosan, minden hónapban, a hónap utolsó
munkanapjáig kell teljesíteni.
2.2. Saját elhatározáson alapuló befizetés.
2.3. Egyéb: állami támogatás, hozzájárulás, pályázati forrás, gazdálkodó vagy más szerv
által biztosított támogatás vagy forrás.
2.4. A társulás vagyonának hasznosításából vagy befektetéséből származó, az adott évben
fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka.
3. A Társulás bankszámlája feletti rendelkezési jog a Társulás Tanácsának elnökét, távollétében
vagy akadályoztatása esetén az alelnököt illeti meg. Az ellenjegyzés jogát a munkaszervezet
szabályzataiban meghatározott személy gyakorolja.
4. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy ha a tag a jelen fejezet 2.1. pontjában
meghatározott időpontig a vállalt hozzájárulást nem fizeti meg, és arra előzetesen halasztást

nem kért, úgy az Elnök írásban szólítja fel a mulasztó tagot, határidő tűzésével a teljesítésre.
Amennyiben a póthatáridő alatt sem teljesíti a tag a hozzájárulást, úgy a Társulás jogosult a tag
bankszámláját vezető banknál beszedési megbízással érvényesíteni a lejárt tartozást. Három
havi tagi hozzájárulással történő elmaradás esetén a Társulás dönthet arról, hogy a késedelembe
esett tagot kizárja.
5. A Társulás tagjai jegyzőkönyvben rögzítik a tag tulajdonában lévő, de a Társulás
használatába, üzemeltetésébe átadott ingatlanok, ingóságok adatait. A vagyon átadásáról a
tulajdonos Képviselő-testület, míg a vagyon átvételéről a Társulási Tanács határozattal dönt.
5.1. A tag által a feladatellátás érdekében rendelkezésre bocsátott dolgon a Társulás tulajdont
nem szerez, az továbbra is a tagot illeti meg. A Társulás a vagyon használatára, hasznosítására
jogosult, a rendelkezési jogával (elidegenítés, megterhelés) a tulajdonos tag bír.
5.2. A Társulás a vagyont rendelkezésre bocsátó taggal a használat idejére üzemeltetési
megállapodást köt, melyben rögzíteni kell a vagyon használatával felmerülő költségek,
kiadások viselésének módját. A tag a rendelkezésre bocsátott vagyon használatáért a
Társulással szemben díjat nem számít fel.
5.3. A Társulás megszűnése, vagy a tag kiválása esetén a rendelkezésre bocsátott vagyont vissza
kell szolgáltatni, kivéve, ha a tag kiválik, de a Társulás tovább működik, és a tag a Társulással
megállapodik abban, hogy az elszámolást az Mötv. 90.§ (5) bekezdése szerint legfeljebb öt évre
elhalasztják. Az Mötv. hivatkozott bekezdése szerinti használati díjról a kiválással egyidejűleg
meg kell állapodni.
V.
A Társulás tagsági viszonyai
1. A Társuláshoz csatlakozni január 1-jével lehet. A csatlakozni kívánó önkormányzat belépési
szándékát a képviselő-testületének minősített többséggel – a csatlakozást legalább hat hónappal
megelőzően – hozott határozatával köteles bejelenteni a Társulás elnökének. A csatlakozásról
rendelkező határozat mellett a Képviselő-testület jelen fejezet 1. pontjában előírt, beszedési
megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatról szóló döntést is be kell mutatni.
A megállapodás módosításáról a Társulási Tanács a csatlakozást követő 30 napon belül dönt.
2. A Társulásból kiválni a negyedév végével lehet. Az erről szóló döntést az érintett
önkormányzat képviselő-testülete a kiválást megelőzően legalább 6 hónappal köteles meghozni
minősített többséggel, és a Társulás elnökének bejelenteni.
3. A Társulásból történő kizárásról a Társulási Tanács minősített többséggel határoz. A
Társulási Tanács a negyedév utolsó napjával kizárhatja a Társulásból azon tagját, amely a
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek ismételt felhívásra, vagy az V. fejezet 3.
pontjában meghatározott mértékű pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó
kötelezettségének felhívásra határidőben nem tesz eleget. A kizárt taggal el kell számolni.
4. A tagsági jogviszony, valamint a társulás megszűnése esetén a tagok egymással kötelesek
elszámolni.
5. A Társulás megszűnése esetén a vagyont az alábbiak szerint szükséges felosztani:
5.1. A tag által rendelkezésre bocsátott eszközt, ingatlant a Társulás megszűnése esetén a tagnak
kell visszaszolgáltatni.
5.2. A pályázat útján megvalósított beruházás, beszerzett eszköz annak a tagnak a tulajdonában
marad, ahol a beruházás megvalósult, vagy ahol a beszerzett eszköz az adott feladatellátást
szolgálja.
5.3. Pályázattal megvalósított beruházás esetén a pályázatban vállalt kötelezettségekért az a tag
köteles a Társulás megszűnése, vagy a tag kiválása, kizárása esetén helytállni, ahol a pályázat
megvalósult. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a tag a támogatási szerződés aláírását
megelőzően köteles írásban megtenni.
5.4. Megszűnés esetén a Társulás bankszámláján található pénzből, vagy a rendelkezésre álló
pénzmaradványból elsődlegesen a Társulás kötelezettségeit kell teljesíteni.
5.5. A kötelezettségek teljesítését követően fennmaradt pénzvagyont a tagok között pénzügyi
hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

VI.
Egyéb rendelkezések
1. A Társulás működésének ellenőrzésére az Ózdi Polgármesteri Hivatal keretén belül működő
belső ellenőrzés jogosult.
2. A Társulás elnöke:
Janiczak Dávid
3. A Társulás alelnöke:
Kormos Krisztián
4. A társulási megállapodás módosításának feltétele, hogy a megállapodás módosítására, és
ezzel egyidejűleg a módosított megállapodásra a Társulási Tanács javaslatot tesz, majd a
Tanács javaslattételét követő 30 napon belül a tagönkormányzatok képviselő-testületei a
módosítást minősített többséggel hozott döntéssel elfogadják, és a delegáltat felhatalmazzák a
megállapodás aláírására. A társulási megállapodás módosítását meg kell küldeni a Magyar
Államkincstár részére.
5. A tagönkormányzatok között a Társulás működése folytán felmerülő vitás kérdésekben a
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt.
6. A jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Mötv., az Államháztartásról szóló
törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Ózd, 2018. február 23.
ZÁRADÉK:
Jelen Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba,
ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2016.
november 21. napján kelt, 23/2016.(XI.21.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodása.
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a tagönkormányzatok
képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:
Önkormányzat neve, határozat száma:
Arló Nagyközség
Önkormányzata
Borsodbóta Község
Önkormányzata
Borsodnádasd Város
Önkormányzata
Borsodszentgyörgy Község
Önkormányzata
Bükkmogyorósd Község
Önkormányzata
Csernely Község
Önkormányzata
Csokvaomány Község
Önkormányzata
Domaháza Község
Önkormányzata
Farkaslyuk Község
Önkormányzata
Hangony Község
Önkormányzata

Polgármester neve és aláírása
Vámos Istvánné dr.
Gulyás János
Kormos Krisztián
Németh Gyula
Pataki Csaba
Borsodi László
Tóth Zsuzsanna
Elek István
Gábor Dezső
Kovács Béla Szilárd

Járdánháza Község
Önkormányzata
Kissikátor Község
Önkormányzata
Lénárddaróc Község
Önkormányzata
Nekézseny Község
Önkormányzata
Ózd Város
Önkormányzata
Sáta Község
Önkormányzata
Uppony Község
Önkormányzata

Kovács Gábor
Kocsik László
Bárdos István Gusztávné
Uj-Tózsa Csabáné
Janiczak Dávid
Szalmás Zsoltné
Balogh Béla

