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Ózd, 2012. március 22.



Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Tanácsa  …./2012.  (III.14.)  határozatában 
kezdeményezte a Társulási Megállapodás módosítását.

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. 
§ (3) bekezdése értelmében a többcélú  kistérségi társulás  megállapodását  a társulás  tagjai 
módosíthatják.  Ugyanezen  szakasz  (9)  bekezdés  b)  pontja  szerint  a  társulásban  résztvevő 
képviselő-testületek mindegyike minősített  többséggel hozott  döntése szükséges a társulási 
megállapodás  módosításához.  Módosítási  javaslat  esetén a Társulási  Tanács  határozatában 
kezdeményezi, hogy a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei tárgyalják meg 
és minősített többséggel hagyják jóvá a Társulási Megállapodás módosítását. 

A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését egyrészt a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi  igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)  2012. 
január 1-jén hatályos rendelkezései alapozzák meg.

A Gyvt.  29. § (1) bekezdése alapján a fenntartó önkormányzat  a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, 
valamint  a  fizetendő  térítési  díjról  rendeletet  alkot.  Ugyanezen  szakasz  (3)  bekezdésében 
foglaltak szerint, ha többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, 
akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a Társulási Tanács 
által  a  nyújtott  ellátásokról,  azok  igénybevételéről  és  a  fizetendő  térítési  díjakról  hozott 
határozata alapján rendeletet alkot. 

A Társulási Tanács a rendeletalkotásra, mint székhelytelepülés – a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti ellátások esetében – Ózd Város Önkormányzatát javasolja kijelölni.
 
Fentiek  alapján  a  Gyvt.  29.  §  (1)  és  (3)  bekezdésében  előírtak  teljesülése  érdekében  a 
Társulási  Megállapodás  III/B.  fejezetének Család,  gyermek-  és  ifjúságvédelmi  feladatok 
alcímét az alábbi 8. ponttal szükséges kiegészíteni:
    

„8.  A  Társulás  intézménye  által  biztosított  személyes  gondoskodást  nyújtó 
gyermekvédelmi ellátások vonatkozásában Ózd Város Önkormányzata rendeletet alkot 
a  Társulási  Tanács  által  -  a  nyújtott  ellátásokról,  azok  igénybevételéről  valamint  a 
fizetendő térítési díjakról - hozott határozat alapján.”

A  Társulási  Megállapodás  módosítását  másrészt  az  tette  szükségessé,  hogy  a 
területfejlesztésről  és  a  területrendezésről  szóló  1996.  évi  XXI.  törvény  területfejlesztési 
önkormányzati társulásra vonatkozó rendelkezései hatályon kívül helyezésre kerültek, így a 
Társulási Tanács a továbbiakban Területfejlesztési Tanácsként nem működik. 
Ennek  megfelelően  a  Társulási  Megállapodás  felülvizsgálata  megtörtént,  és  a 
Területfejlesztési Tanácsra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésre, valamint az 
időközi jogszabályi változások átvezetésre kerültek.

A  módosítást  tartalmazó  –  egységes  szerkezetbe  foglalt  –  Társulási  Megállapodást  a 
határozati  javaslat  melléklete  tartalmazza.  A módosítást  vastagon szedett,  dőlt  szövegrész 
jelöli.

Tisztelt Képviselő-testület!

A  fentiekre  tekintettel  kérem,  fogadja  el  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási 
Megállapodásának módosítását a Határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal.



Határozati javaslat

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (III.22.)  határozata

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának 
elfogadásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:

A  Képviselő-testület  elfogadja  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási 
Megállapodásának módosítását a Határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  módosított  Társulási  Megállapodás 
aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal



1.  melléklet Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2012. (III.22.) határozatához

ÓZD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)



1Az Ózd kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  
41.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és 
együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  tv.  16.§-a,  a  települési  önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. és az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. tv. alapján – abból a célból, hogy 

a) a  kistérség  közigazgatási  területén  élő  lakosok  az  önkormányzati 
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá,

b) biztosítsák  a  kistérséghez  tartozó  települési  önkormányzatok  kapcsolat-  és 
együttműködési rendszerét,

c) biztosítsák az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó 
önkormányzati  feladat  és  hatáskör,  valamint  közszolgáltatási  rendszer  közös,  ill. 
térségi  rendszerének  kialakítását,  szervezését,  összehangolását,  működtetését  és 
fejlesztését,

d) biztosítsák  a  kistérségben  működő  intézmények  integrációját,  feladatellátásának 
összehangolását, fejlesztését,

e) az  önkormányzatok  e  megállapodás  keretében  történő  együttműködéssel  minél 
teljesebben,  forrásaik  célszerű  és  optimális  felhasználásával  biztosítsák  a  mind 
magasabb szintű ellátást és szolgáltatást,

f) az  önkéntesség,  a  kölcsönös  előnyök,  az  arányos  teherviselés  elvének  az 
egyenjogúság és az autonómia tiszteletben tartása mellett

testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötnek.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A  kistérségben  működő  jelen  megállapodás  1.  sz.  mellékletében  felsorolt  települési 
önkormányzatok  jogi  személyiséggel  rendelkező  többcélú  társulást  hoznak  létre  (a 
továbbiakban:  Társulás)  a  kistérség  területének  összehangolt  fejlesztésére  (különösen: 
fejlesztési  tervek,  programok,  pályázatok  készítésére,  megvalósítására);  térségi 
közszolgáltatások  biztosítására,  fejlesztésére,  szervezésére,  intézmények  fenntartására, 
valamint a településfejlesztés összehangolására. A társulás határozatlan időre jön létre.

2. A Társulás neve: Ózd Kistérség Többcélú Társulása.

3. A Társulás székhelye: Ózd, Városház tér 1.
A Társulás tagjainak neve, székhelye és lakosságszáma: 1. számú melléklet szerint.
A Társulás lakosságszáma: 73.115 fő 2

3/A3A Társulás  lakosságszámának  megállapításánál  az  adott  évi  költségvetési  törvényben 
meghatározott - normatív támogatásoknál figyelembe vett -  lakosságszám az irányadó. 

4. A  Társulás  működési  területe:  az  1.  számú  mellékletben  szereplő  települési 
önkormányzatok közigazgatási területe.

1 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
Módosította: …/2012.(III....) határozat. Hatályos: 2012. III...-tól.

2 Beiktatta: …/2012.(III....) határozat. Hatályos 2012. ..-tól.  
3 Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
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5.4 A Társulás bélyegzője: Ózd Kistérség Többcélú Társulása felirattal ellátott körbélyegző, 
közepén Magyarország címerével.

6. A  Társulás  jogi  személy.  A  Társulás  ezennel  átalakul  a  2004.  évi  CVII.  törvényben 
szabályozott többcélú kistérségi társulássá és a továbbiakban nem költségvetési szervként 
működik, de a gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat 
kell  alkalmazni.  A  jelen  átalakulás  előtti  és  utáni  többcélú  kistérségi  társulás  között 
jogfolytonosság (mintegy jogutódlás) van.

7. A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait az Ózd Város Polgármesteri Hivatala látja el, 
mint a Társulás nem elkülönült munkaszervezete.

8.5 A  Társulás  képviseletét  a  Társulás  elnöke,  akadályoztatása  esetén  a  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatban jóváhagyott helyettesítési rend szerinti elnökhelyettes látja el.

9. A  megállapodásban  meghatározott  önkormányzati  feladatok  ellátásáról  a  Társulás 
gondoskodik.

10.6 A Többcélú Társulás az alábbi funkciókat látja el:

a) önkormányzati  feladat-  és  hatáskör  ellátás,  kistérségi  közszolgáltatások 
szervezése,  összehangolása,  biztosítása,  fejlesztése  (ellátási-  és  szolgáltatási 
rendszerek,  intézményrendszerek  szervezése,  összehangolása,  integrálása, 
intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése)

b) 7

Mikro-körzeti társulás8

1. 9 A  Társulás  tagjai  összehangolt  feladatellátásuk,  társadalmi  és  gazdasági  érdekeik 
érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a Társulás feladatai 
megvalósítása céljából mikro-körzeti társulást hozhatnak létre. A mikro-körzeti társulás 
tervezett célját és feladatát véleményezés céljából előzetesen a Társulási Tanács elé kell 
terjeszteni.

2.10 A mikro-körzeti társulás a társulás azon tagjaiból áll, mely tagok jelen többcélú társulási 
megállapodáson  belül,  e  megállapodás  függelékét  képező  külön  megállapodással  a 
kistérségen belül az önkormányzatok egy vagy több kötelező alapellátási feladatát vagy 
szabadon választott feladatát együtt oldják meg.

4 Módosította: …/2012.(....) határozat. Hatályos: 2012. ….-tól.
5 Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos 2007. 11.22-től.
6 Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos 2007. 11.22-től. 

Módosította: …/2012.(...) határozat. Hatályos: 2012....-tól
7 Hatályon kívül helyezte: …/2012.(III....) határozat. Hatálytalan: 2012. ...-tól.
8 Az alcímet beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos 2007. 11.22-től.
9 Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos 2007. 11.22-től.
10 Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos 2007. 11.22-től.
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3.11 A mikro-körzeti társulás elsősorban az egymással szomszédos települések lakosságának 
alapszolgáltatásait biztosítja.

4.12 A  mikro-körzeti  társulás  feladata  a  külön  megállapodásban  szereplő  feladatok 
koordinációja, ellenőrzése, valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának 
ellenőrzése.

5.13 A mikro-körzeti társulás előkészítését e Társulás munkaszervezete végzi. 

6.14 A  résztvevők  a  mikro-körzeti  társulás  működésének  szabályait  is  a  külön 
megállapodásban szabályozzák. A mikro-körzeti feladatellátó társulás a többcélú társulási 
rendszer része. 

II.

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

115. A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei  a  közös céloknak 
megfelelő  hatékony  és  eredményes  tevékenység  érdekében  jelen  megállapodásban 
rögzített  eljárásban  és  módon  szervezik  és  oldják  meg,  hangolják  össze  a  települési 
önkormányzatok alábbi feladatait (hatásköreit):

a)16

b) egészségügyi ellátás,
c) szociális ellátás,
d) család-, gyermek- és ifjúságvédelem,
e) oktatás és nevelés,
f) közművelődés és közgyűjteményi tevékenység,
g) település- és területrendezés,
h) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés,
i) közlekedés,
j) vízgazdálkodás, szennyvízkezelés és -tisztítás,
k) szolgáltatási-szervezési feladatok,
l) pénzügyi-gazdasági belső ellenőrzés,
m) közbeszerzés,
n) foglalkoztatás,
o) sport,
p17) vízkárelhárítás, bel- és csapadékvíz-elvezetés.

11 Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos 2007. 11.22-től.
12Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
13Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
14Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
15 Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos 2007. 11.22-től.
16 Hatályon kívül helyezte: .../2012.(III. ....) határozat. Hatálytalan 2012. ….-től.
17 Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
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2. A  Társulás  az  e  megállapodásban  foglalt  feladatokat  a  megvalósíthatóságtól  függően 
fokozatosan  vezeti  be,  illetve  látja  el.  A  Társulás  keretében  a  fokozatosság  nem 
vonatkozik az időközi jogszabály-változások eredményeként kötelezővé váló feladatokra. 
A Társulás működésének alapvető célja, hogy a teljességre törekszik. E célnak rendeli alá 
a birtokában lévő erőforrásokat.

3.18 A Társulás az 1. pontban meghatározott feladatellátása során

a) szakmai és komplex program előkészítő,
b) javaslattevő,
c) programmenedzselő,
d) koordináló,
e) döntést hozó, 
f) a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő, 
g) végrehajtó

 tevékenységet folytat.

4. E megállapodás II/1. pontjában meghatározott feladatok tekintetében a Társulás, az ózdi 
kistérségre az összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében összehangolt térségi – a 
megállapodásban rögzített  feladatokra vonatkozó – egybevont  adatbázist  működtet.  Az 
adatbázissal  szemben támasztott  követelmény,  hogy alkalmas legyen  a térségi,  ágazati 
tervek, projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit.

519. A feladatellátás módjai különösen:
a) társulás útján (többcélú kistérségi társulási megállapodás útján), 
b) szervező tevékenységével létrehozott intézmény-fenntartó társulás keretében,
c) a társulás által fenntartott  intézmény útján,
d) mikro-körzeti társulás által fenntartott  intézmény útján,
e) feladat-ellátási megállapodással,
f) közszolgáltatási megállapodással,
g) vállalkozási szerződéssel,
h) üzemeltetési szerződéssel,
i) egyéb módon.

6.20 A feladatellátás rendszere:

a) kötelező feladatellátás: törvény által kistérséghez telepített feladat- és hatáskörökben 
térségi feladatellátás

b) a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei határozattal hagyják 
jóvá, hogy jelen társulási megállapodásban szereplő valamennyi települési önkormányzatra 
kiterjedő feladat- és hatáskörök ellátására társulnak,

c) ágazati feladatellátás: (egyes települési önkormányzatok által, külön megállapodás 
keretében a Társulásra átruházott feladatellátás)

18Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos 2011. III. 31-től.
19 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
20 Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
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ca)  21a  többcélú  kistérségi  társulás  keretében  több  intézmény-fenntartó  társulás 
működhet,

cb) 22a Társulás által vállalt egyes ágazati vagy mikro-körzeti feladatok ellátását  a 
Társulás tagönkormányzatának intézménye útján is biztosíthatja, ha az érintett 
önkormányzat képviselő-testülete a Társulással külön megállapodást köt.

III.

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

III/A.

1. A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás 
szervező feladata

A Társulás a feladatok megvalósítása során az e fejezet 1-5. pontjaiban foglaltak szerint jár el.

1. 23A programok tervezése és előkészítése során: 

a) számba kell venni, hogy milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a 
célok megvalósításához,

b) fel  kell  mérni  milyen  egységes  kedvezmény  vagy  támogatási  rendszer 
kidolgozása és működtetése indokolt,

c) fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat,
d meg kell vizsgálni, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen 

lehetséges  eljárása  és  módozata  lehet,  az  ilyen  irányú  alternatíva  elemzését 
előnyeivel és hátrányaival számba kell venni,

e) fel  kell  tárni,  hogy a  tervezés  során  a  Társulás  települései  és  más  érintettek 
érdekviszonyait milyen módon lehet összehangolni,

f) számba kell venni az egyes programok tervezésénél a lehetséges együttműködők 
teljes körét.

2. 24A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során:

a) figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel 
kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti),

b) gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések 
megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről,

c) intézkedik  a  megvalósítás  érdekében  szükséges  pályázati  kiírások 
előkészítéséről és a pályázatok lebonyolításáról.

3. A Társulás koordináló feladatkörében egyrészt az adott cél megvalósulásáig, másrészt, ha 
az  adott  tevékenység  folyamatos  működtetést  igényel,  valamennyi  résztvevő munkáját 
összefogja, szervezi.

21 Jelölését módosította: …/2012.(III....) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól.
22Jelölését módosította: …/2012.(III....) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól.
23Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos 2011. III. 31-től.
24Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos 2011. III. 31-től.
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4. 25A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során:

a) komplex módon elemzi a végrehajtást a cél megvalósulása szempontjából, 
b) a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás 

biztosítása céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal 
tájékoztatja.

5. A  döntésekhez  a  Társulás  felhasználja  az  információs  térségi  adatbázist.  Annak 
kialakításáig a Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzői közreműködésével kell az 
elemzéshez szükséges adatbázist összegyűjteni.

III/B.

2. Ágazati feladatok

Területfejlesztési feladatok26

Egészségügyi feladatok

1. A Társulás megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a kistérség 
egészségügyi  helyzetének  folyamatos  áttekintése,  amennyiben  az  egészségre  ártalmas 
rizikófaktorok a lakosság egészségügyi helyzetének romlását eredményezik, tanácsadó és 
felvilágosító  rendszer  szervezése  és  működtetése  az  egészségügyi  helyzet  romlásának 
megállítása, illetve a rizikófaktorok csökkentése, megszüntetése érdekében.

2. A  Társulás  olyan  figyelő-rendszert  működtet,  amely  figyelemmel  kíséri  a  szakellátás 
kapacitás-kihasználtságát, összehangolja a kistérségi szakellátás kapacitásigényeit.

3. 27A Társulás kidolgozza az Ózdi kistérség Egészségügyi tervét, figyelemmel a települési 
önkormányzatok egészségtervére, valamint gondoskodik azok összehangolásáról.

4.28 A  Társulás  figyelemmel  kíséri  a  kistérség  településein  az  egészségügyi  alapellátás 
biztosítottságát,  és  szükség  esetén  -  a  kistérség  teljes  lefedettsége  érdekében  - 
kezdeményezi a körzetek módosítását, újra kijelölését.

5.29 A Társulás vizsgálja 
a)közös egészségügyi intézmény,
b)a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat,
c)a  térségben  összehangolt  hétközi,  illetve  hétvégi  háziorvosi,  fogorvosi  Központi 

ügyelet,
d)gyermek, ifjúsági, iskolai és felnőtt közös fogászati szakellátás,

25Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos 2011. III. 31-től.
26 Hatályon kívül helyezte …/2012.(III...) határozat. Hatálytalan: 2012. ….-tól.
27 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
28 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
29 Megállapította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
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e)járóbeteg-szakellátás

létrehozásának,  fenntartásának,  és  működtetésének  a  lehetőségeit,  és  szükség  szerint 
megszervezi és működteti azt.

6 – 7. 30

8.31 A Társulás koordinálja a kistérségben a házi betegápolást, és vizsgálja társulási formában 
történő biztosításának lehetőségét, szükség szerint megszervezi és működteti azt.

9 – 11. 32

12.33 A  Társulás  az  egészségmegőrzés  és  a  prevenció  érdekében  egészségügyi 
szűrővizsgálatokat szervezhet a térség teljes lakosságára kiterjedően.

13. A  Társulás  gondoskodik  a  térségben  a  foglalkozás-egészségügyi  vizsgálatok 
megszervezéséről, biztosítja a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

14. A Társulás gondoskodik a térségben az iskola-egészségügyi ellátás biztosításáról, illetve 
szervezéséről.

15. Információs hálózatot működtet,  amellyel  a helyben szokásos módon tájékoztatást ad a 
társult  önkormányzatoknak,  az  azok által  fenntartott  intézményeknek,  illetve  a  kistérség 
területén (fenntartótól függetlenül) működő intézményeknek a feladatellátás folyamatáról és 
eredményéről.

16.34 A Társulás az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan figyelemmel kíséri a pályázati 
lehetőségeket, pályázatot nyújthat be és segíti a társulásban részt vevő önkormányzatokat a 
pályázat elkészítésében, szükség szerint a megvalósításban.

17. Továbbképzéseket, szakmai konferenciákat szervez az egészségügyi ellátásban résztvevő 
dolgozók számára.

18. 35

19.36A  Társulás  szervezi  az  önkormányzatok  által  fenntartott  intézmények  szakmai 
tevékenységének mérését és értékelését.

20. Egyeztető  fórum  szerepét  tölti  be  az  egészségügyi  alapellátás  biztosítására  kötött 
megállapodások  során  a  kistérség  önkormányzatai  között  esetlegesen  felmerülő  viták 
megoldásában.

30 Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től.
31 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
32 Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től.
33 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
34 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
35 Hatályon kívül helyezte: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat: Hatálytalan: 2007. XI. 22-től.
36 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
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21. Kistérségi egészségügyi adatbázist hoz létre.

Szociális feladatok

1. A  Társulás  összehangolja  a  kistérség  területén  a  szociális  tevékenységet  és 
szolgáltatásokat  végző intézmények  fejlesztését,  szolgáltatásainak  biztosítását, 
működtetését és működését.

2. A Társulás vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit.

3. A Társulás lehetőség szerint gondoskodik a kistérségben a szociális foglalkoztató közös 
működtetéséről.

4.37 A Társulás  a  kistérség területén  a  szociális  igazgatásról  és szociális  ellátásokról  szóló 
1993. évi III. törvény szerint szociális alapszolgáltatás keretében megszervezi, működteti 
a(z)

a)házi segítségnyújtást,
b)jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
c)családsegítést,
d)támogató szolgálatot,
e)szociális étkeztetést,
f)   idősek klubját,
g)szenvedélybetegek közösségi ellátását,
h)nappali melegedőt,
i)   szenvedélybetegek nappali ellátását.

5.38 Társulás a kistérség területén az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási 
formákat működteti:

a)idősek otthona,
b)hajléktalan személyek átmeneti szállása,
c)éjjeli menedékhely.

6 – 9. 39

10.40 A Társulás a kistérségben gondoskodik az alábbi alapszolgáltatások, valamint átmeneti 
elhelyezést  nyújtó  intézmények  létrehozásának  előkészítéséről,  majd  az  előkészítést 
követően dönt annak létrehozásáról és működtetéséről:

a)pszichiátriai betegek közösségi ellátása;
b)pszichiátriai betegek nappali ellátása;
c)fogyatékos személyek nappali ellátása;
d)időskorúak gondozóháza;
e)fogyatékos személyek gondozóháza; 
f)   pszichiátriai betegek átmeneti otthona;
g)szenvedélybetegek átmeneti otthona.

37 Megállapította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
38 Megállapította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
39 Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től.
40 Megállapította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
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11 – 14. 41

15.A Társulás  biztosítja  az  általa  létrehozott  intézmények  és  szolgáltatások működéséhez 
szükséges személyi, illetve tárgyi feltételeket.

16. A  Társulás  a  szociális  szolgáltatások  területén  az  általa  létrehozott  intézményekben 
gyakorolja a fenntartói, az irányítási, törvényességi és ellenőrzési jogokat.

17. A  Társulás  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmények  támogatására 
pályázatot nyújthat be.

18. A  Társulás  összehangolja  a  tagok  intézményeinek  szakmai  munkáját,  értékelését, 
ellenőrzését.

19. A Társulás a szociális ellátásban dolgozó szakemberek részére szakmai továbbképzést 
és konferenciát szervez.

20. A Társulás  egyeztető  fórum szerepét  tölti  be  a  kistérség  önkormányzatai  között,  a 
szociális  ellátás  biztosítására  kötött  megállapodások  végrehajtása  során  esetlegesen 
felmerülő viták tisztázásában.

21. A Társulás kistérségi szociális adatbázist hoz létre.

22.42 A Társulás  a  tartós  bentlakásos  intézmények  vonatkozásában  meghatározza  az 
érdek-képviseleti fórum megalakításának és tevékenységének szabályait 

23.43 A Társulás elkészíti a szociális szolgáltatástervezési koncepciót.

24.44 A  Társulás  szociálpolitikai  kerekasztalt  hoz  létre  a  szolgáltatástervezési 
koncepcióban  meghatározott  feladatok  megvalósulásának,  végrehajtásának  folyamatos 
figyelemmel kísérésére.

25.45   A Társulás intézménye által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Ózd Város Önkormányzata 
rendeletet alkot a Társulási Tanács által megfogalmazottak szerint.

Család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok46

1. A  Társulás  összehangolja  a  kistérségben  a  gyermek-  és  ifjúságvédelmi  munkát  és  a 
fejlesztéseket.

41 Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től.
42 Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
43 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
44 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
45 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
46 Alcímet módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat: Hatályos: 2007. XI. 22-től.
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2.47 A Társulás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerint gyermekjóléti alapellátás keretében megszervezi és működteti a  

a)gyermekjóléti központ szolgáltatásait, 
b)bölcsődei ellátást, 
c)gyermekek átmeneti elhelyezését, 
d)családok átmeneti elhelyezését, továbbá 
e)speciális szolgáltatásként készenléti ügyeleti telefonos szolgáltatást működtet.

3 – 4.48

5.49 A  Társulás  család-,  gyermek-,  és  ifjúságvédelmi  feladatok  fejlesztése  érdekében 
pályázatokat nyújthat be.

6. A  Társulás  szakmai  tanácskozásokat  szervez  a  kistérség  gyermek-  és  ifjúságvédelmi 
szakemberei számára.

7.50 A Társulás kistérségi család-, gyermek és ifjúságvédelmi adatbázist hoz létre.

8. 51A Társulás intézménye által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
ellátások vonatkozásában Ózd Város Önkormányzata rendeletet alkot a nyújtott ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a Társulási Tanács által hozott 
határozat alapján.

Oktatási és nevelési feladatok

1. A  Társult  önkormányzatok  közoktatási  intézmény-fenntartási  és  fenntartói-  irányítási 
feladataival összefüggésben:

a) összehangolja a közoktatási terveket,
b) egyezteti  az  indítandó  osztályok  és  az  iskolák  tanulócsoportjainak  számát,  és 

együttes javaslatot készít a térség demográfia alapján a tanulócsoportok számára
c) előkészíti a közoktatási megállapodásokat
d) a  kistérségi  oktatási  kapacitások  hatékonyabb  működtetése  érdekében  közös 

alapfokú oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre vonatkozóan, 
meghatározva a kistérség oktatási,  fejlesztési irányait  térségi tervezéssel,  a térségi 
tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor követelményeinek megfelelő 
oktatást.

2. Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a 
társult  önkormányzatok  által  fenntartott  intézményeknek,  illetve  a  kistérség  területén 
működő  intézményeknek,  (fenntartótól  függetlenül)  a  feladatellátás  folyamatáról  és 
eredményéről.

3 – 4. 52

47 Megállapította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
48 Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től.
49 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
50 Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
51Beiktatta: …/2012.(III....) határozat. Hatályos: 2012. ….-tól.
52 Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től.
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5. Működteti  a  kistérségben  az  óvodavezetői,  iskola-igazgatói,  óvoda-iskolaközi  szakmai 
munkaközösségeket.

6. Szakmai napokat, továbbképzéseket, tanfolyamokat szervez.

7. Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez.

8.53 Kistérségi  tanulmányi  és  sportversenyeket  szervez,  összehangolja  az  alábbi 
sporttevékenységeket:

a) tanterv szerinti úszásoktatást,
b) 

c) diákolimpiai versenyeket,
d) iskolai és diáksport jellegű rendezvényeket,
e)

9.54

10. Biztosítja  a  kistérségben  a  szakszolgálati  feladatok  ellátását,  nevelési  tanácsadás, 
logopédia, gyógytestnevelés, pályaválasztást.

11 – 12. 55

13. Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása során 
a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében.

14. Koordinálja  a  szükséges  intézmény  integrációval  összefüggő  feladatokat,  s  az  ehhez 
kapcsolódó döntés előkészítő folyamatokat.

15. Kistérségi közoktatási adatbázist hoz létre.

Közművelődési és közgyűjteményi feladatok56

1. A Társulás összehangolja a muzeális gyűjtemények fejlesztését, a lehetőségekhez képest 
együtt dönt ezek fejlesztéséről, továbbá előkészíti és elfogadja a fejlesztés rövid, közép, 
valamint hosszú távú terveit.

2. A  Társulás  felmérést  készít  és  kapcsolatot  teremt  a  kistérségben  lévő  nyilvános 
könyvtárakkal, építve a beindult szakfelügyeleti vizsgálatok tapasztalataira.

3. A Társulás szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat, 
ezen belül közös állománygyarapító terveket készít, szükség esetén a kistérségi feladatok 
szakszerű ellátása érdekében könyvtári szakembert alkalmaz, rendelkezik kizárólagosan 
könyvtári  szolgáltatások céljaira  alkalmas  helyiség  felett,  rendszeresen,  a  felhasználók 
többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva. Statisztikai adatokat szolgáltat.

53 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
54 Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től.
55 Hatályon kívül helyezte: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatálytalan: 2007. XI. 22-től. 
56 Alcímet módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
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4. A  Társulás  összehangolja  a  kistérség  területén  a  művelődési  otthon,  művelődési  ház, 
művelődési  központ,  szabadidő  központ,  közösségi  ház,  ifjúsági-,  illetve  gyermekház, 
faluház vagy az oktatási  és közművelődési,  illetőleg egyéb feladatokat  ellátó  általános 
művelődési  központ,  önálló  vagy  többfunkciós,  közös  igazgatású  kulturális  és 
sportlétesítmény fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetést és működését.

5. Összefogja és koordinálja a helyi közművelődési tevékenység támogatási formái körébe 
tartozó,  az  iskolarendszeren  kívüli,  öntevékeny,  önképző,  szakképző  tanfolyamokat, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségeket.

6. Szervezi és koordinálja a kistérség települései kulturális, szellemi, művészeti értékeinek, 
hagyományainak  feltárást,  megismertetését.  Gondoskodik  a  helyi  művelődési 
szokásokról.

7. Kiemelt  figyelmet  fordít a helyi  társadalom kapcsolatrendszerének,  közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítésére, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének 
és fenntartásának segítésére.

8.57 A természeti és kulturális értékek feltárásával alkalomszerűen közös programot készít a 
Gótikus Út, a Vaskultúra Útja és más idegenforgalmi turizmus rendezvényeihez.

Kiemelt figyelmet fordít a határmenti szlovákiai és gömöri kapcsolatok ápolására.

9. A Társulás szervezi a kistérségen belül:
a) a könyvtári és információs szolgáltatás fenntartásának támogatását
b) a  könyvtárak  állománygyarapítását  segítő,  a  hazai  dokumentumokról  adott 

rendszeres tájékoztatás támogatását
c) a nyilvános könyvtári ellátás helyi igényeinek megfelelő alakítását.

10. Pályázat  figyeléssel,  tanácsadással és közös pályázatokkal  segíti  a nyilvános könyvtári 
tevékenység feltételeinek és a könyvtár színvonalának javítását.

11. Ajánlást készít a könyvtári dokumentumok vásárlására, a könyvtári rendszer működtetése 
céljából  a  könyvtár  alapfeladatain  túl  végzett  tevékenységre,  a  könyvtári  informatikai 
hálózat fenntartására, fejlesztésére. Távlati célként a dokumentumok elektronikus tartalmi 
feltárására és digitalizálására.

12. A Társulás  tagjai  együttműködnek  a  hagyományok  ápolása,  az  ünnepek kialakítása,  a 
közhasznú ismeretterjesztő és nyelvtanfolyamok szervezése,  a művészeti  események,  a 
szórakoztató és színházi rendezvények szervezésében.

13. Évente rendszeresen ismétlődő művészeti vetélkedőket, gálákat szervez, és gondoskodik a 
művészeti, valamint a hagyományőrző csoportok kölcsönös szerepeltetéséről.

14. Indokolt  esetben,  a  rendezvények  nagyságrendjének  függvényében  közösen  biztosítja 
azok  lebonyolítását  segítő  komplett  technikai  bázist  (hangosítási,  világosítási, 
audiovizuális eszközök) és a megfelelő szakembereket. 

57 Módosította. 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
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15. Előkészíti a kistérségben a közművelődési megállapodásokat.

16. A  feladatok  ellátása  érdekében  előkészíti  a  kistérségre  vonatkozó,  a  kultúrához  és 
közművelődési szolgáltatásokhoz való egységes és azonos feltételű hozzájutást biztosító 
szabályozás  tervezeteket  (önkormányzati  rendelet-tervezeteket  és  egyéb  szabályozás 
tervezeteket:  pl.  működési  szabályzat  tervezet,  árkalkulációk,  közművelődési 
megállapodás tervezet).

17. Pályázatfigyeléssel,  tanácsadással  és  közös  pályázatokkal  segíti  a  közművelődés 
feltételeinek és színvonalának javítását.

18. Kistérségi közművelődési adatbázist hoz létre.

Település- és területrendezési feladatok58

1. A kistérség település és területrendezési, műemlékvédelmi tevékenységének az országos 
és a megyei  tervekkel kapcsolatos összhangjának a megteremtése, országos valamint a 
megyei tervekre való építése.

2. Összehangolja a település és területrendezési, műemlék védelmi feladatokat. 
A  kistérség  területén  lévő  műemléki  értékek  feltárása,  számbavétele,  védelmének 
megszervezése.

3. Gondoskodik az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakításról, valamint a 
helyi építészeti örökség védelméről.

4. Információs hálózatot működtet, melyből a helyben szokásos módon információt nyújt a 
társult önkormányzatoknak.

5. A településrendezés színvonalának javítása érdekében kistérségi főépítészt bízhat meg.

6. A  kistérségi  főépítész  vezetésével  a  kistérséghez  tartozó  önkormányzatokkal 
együttműködve tervtanácsot működtethet.

7. Az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és döntéseket 
megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítja a nyilvánosságot és a közösségi 
ellenőrzés lehetőségét.

8. Gondoskodik  az  érdekelt  állampolgárok,  szervezetek  megfelelő  tájékoztatásáról,  és 
lehetőséget ad részükre vélemény nyilvántartásra és javaslattételre. 

9. Pályázatot nyújthat be a feladatok eredményes ellátása érdekében.

10. Kistérségi települési és területrendezési adatbázist hozhat létre.

58 Alcímet módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
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Környezet- és természetvédelmi, valamint hulladékkezelési feladatok

1. Kialakítja  és  összehangolja  a  kistérséghez  tartozó  települések  Települési 
Környezetvédelmi Közös Programját (a továbbiakban: Program).

2. Gondoskodik  a  Programban  foglalt  feladatok  végrehajtásáról,  a  végrehajtás 
ellenőrzéséről.

3. A  kistérség  környezetvédelmi  feladatainak  a  megoldására  közös  Környezetvédelmi 
Alapot hozhat létre.

4. Felméri  a  közös  hulladékgazdálkodási  terv  készítésének  lehetőségét  és  megvalósulás 
esetén szervezi annak végrehajtását.

5. Környezeti  hatásvizsgálatok  végzése,  melynek  célja  a  tervezett  tevékenység  összes 
környezeti hatásának a felmérése, értékelése.

6. Vizsgálja  a  települési  környezet  tisztaságát,  a  csapadékvíz  elvezetését,  a  kommunális 
szennyvízkezelést, gyűjtést, elvezetést, tisztítást, kommunális hulladékkezelést.

7. A fenntartható fejlődés megtartása érdekében a kistérség adatbázist működtet.

8. Állati hulladékok kistérségi szintű kezeléséhez – gyűjtés, ártalmatlanítás stb. – technikai 
feltételek megteremtése.

9. Állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése.

Közlekedési feladatok59

1. Közlekedési – fejlesztési tervek készítése, gazdaságos közlekedési hálózat kiépítése a 
kistérség  települései  között,  figyelemmel  a  gépjárműpark  műszaki  állapotára 
fejlesztésének lehetőségeire és optimális kihasználására. 

2. Útellenőri szolgálat közös működtetési lehetőségeinek vizsgálata.

3. Kistérségi fejlesztési, felújítási és üzemeltetési feladatok tervezése, pályáztatási feltételek 
egyeztetése.

Vízgazdálkodási, szennyvízkezelési és –tisztítási feladatok60

1.  Vízközművek  közös  működtetésének  regionális  rendszerhez  való  kapcsolódásának 
vizsgálata.

59 Alcímet módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
60 Alcímet módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
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3. Vízrendezés, vízkárelhárítás, árvíz-és belvízelvezetés kistérségi szintű koordinációja.

4. Pályázat benyújtása.

5.62 Kistérségi vízgazdálkodási, szennyvízkezelési és –tisztítási adatbázis létrehozása.

Szolgáltatási-szervezési feladatok

1. Rendszeresen, évente több alkalommal szakmai továbbképzéseket, konferenciákat szervez 
együttműködve a térségben található szakemberekkel, vendégelőadókkal, akár külföldről 
is.

2.63 A Társulás megfelelő informatikai hálózat kiépülését követően térségi adatbázist hoz létre 
és információs hálózatot működtet,  amely által  a helyben szokásos módon információt 
nyújt a társult önkormányzatoknak és az azok által fenntartott intézményeknek, illetve a 
Társulás által fenntartott intézményeknek a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.

3.64 A  társult  önkormányzatokkal  pályázhat  az  információs-technológiai  lemaradás 
csökkentésére,  az  idegenforgalmi  értékek  feltárására  és  műkötetésére.  A  pályázatok 
figyelésébe, készítésébe, a fejlesztési feladatok ellátásába bevonja a munkaszervezethez 
kapcsolódó Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályt is.

4.65 Megfelelő  informatikai  háttér  kiépülését  követően  a  Társulás  részt  vesz  a  kistérség 
településeinek és idegenforgalmi értékeinek az Interneten való közös megjelentetésében, 
ügyfélszolgálati  funkciók  elektronikus  úton  való  ellátásában,  a  kistérség  esemény-
naptárának összeállításában,  a kistérség egyes településein túlmutató, de a kistérséghez 
tartozást kifejező és azt erősítő közös rendezvények szervezésében.

5 – 7.66

Pénzügyi-gazdasági belső ellenőrzési feladatok 

1.67

2.68A  társulás  biztosítja  a  feladatellátáshoz  csatlakozott  települési  önkormányzatok,  azok 
polgármesteri  hivatalainak,  körjegyzőségeinek,  továbbá önmaga és munkaszervezetének 
belső ellenőrzését,  valamint  a társulás,  az önkormányzatok és az intézményi  társulások 
önállóan  működő,  valamint  önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerveinek 
pénzügyi-gazdasági ellenőrzését. 

61 Hatályon kívül helyezte: …/2012.(III...) határozat. Hatálytalan: 2012. ...-tól.
62 Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
63 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
64 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
65 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
66 Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től.
67 Hatályon kívül helyezte: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatálytalan: 2007. XI. 22-től.
68 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
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3. Előkészíti  a  vizsgálati  programot  és  a  megbízólevelet.  Elvégzi  az  előkészítés  egyéb 
feladatait.

4. Írásba  foglalja  az  ellenőrzés  megállapítását,  indokolt  esetben  felveti  a  felelősség 
megállapítását.

5. Ellátja a realizáló tárgyalással kapcsolatos feladatokat.

6. 69 Elkészíti az ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatót.

7 - 8. 70

Közbeszerzési feladatok

1.71 Amennyiben közbeszerzési feladat merül fel, eseti közbeszerzési szabályzat alapján kell 
eljárni.

2. Az eseti közbeszerzési szabályzat elkészítéséért a társulás munkaszervezete felelős.

3. A szabályzatot az elnökség véleményének figyelembe vételével a társulás elnöke hagyja 
jóvá.

Foglalkoztatást elősegítő feladatok72

1.  Kistérség Társulása  a foglalkoztatást  elősegítő  feladatkörében összehangolja  a  Társulás 
tagjai  által  elvégzendő  foglalkoztatást  elősegítő  és  közhasznú-,  közmunka-szervezési 
tevékenységet. Ennek keretében: 

2. Folyamatosan  vizsgálja  és  értékeli  a  kistérség  foglalkoztatáspolitikai,  munkaerő-piaci 
helyzetét, adottságait és információkat szolgáltat a társult önkormányzatok részére.

3. A kistérség területfejlesztési, gazdaságfejlesztési koncepciójával összhangban foglalkoz-
tatáspolitikai terveket készít, javaslatokat tesz.

4.73 Figyelemmel kíséri a térségi kihatású, ill. térségi összefogást igénylő foglalkoztatáspoliti-
kai pályázati lehetőségeket - különös tekintettel a közfoglalkoztatásra –, és javaslatot tesz 
a társulás tagjainak a pályázatokon való részvételre.

5.74 Megvalósító-lebonyolító szervezet megbízásával koordinálja a pályázatok végrehajtását, 
sikeres pályázat esetén figyelemmel kíséri a megvalósulást, elemzi azok tapasztalatait. 

6. Közreműködik a térségben kialakult munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésében.

69 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
70 Hatályon kívül helyezte: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatálytalan: 2011. III. 31-től.
71 Megállapította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
72 Beiktatta. 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
73Módosította: …/2012.(III....) határozat. Hatályos: 2012. ….-tól.
74Módosította: …/2012.(III....) határozat. Hatályos: 2012. ….-tól.
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7. Kapcsolatot tart a kistérségben működő foglalkoztatáspolitikai és munkaerőképzést foly-
tató  szervezetekkel,  valamint  koordinálja  egyéb  civil  szervezetek  e  feladatkört  érintő 
munkáját.

Sport feladatok75

A Társulás:

1. Összehangolja a hatáskörébe tartozó testnevelés és sport  céljait  szolgáló létesítmények 
fejlesztését, szoláltatásainak biztosítását, működtetését és működését.

2. Összehangolja  és  segíti  a  sport  népszerűsítésében,  a  mozgás-gazdag  életmóddal 
kapcsolatos  sportszakmai  felvilágosító  tevékenységben,  továbbképzésekben,  közös 
sportrendezvényekben  való  együttműködést.  Támogatja  komplex  szabadidősport- 
programok megszervezését.

3. Együttműködik az utánpótlás nevelés, sport tehetséggondozás területén. 

4. Segíti  a  kistérségi  települések  sportértékeinek,  sporthagyományainak  feltárását, 
megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról.

5. Pályázatfigyeléssel,  tanácsadással  és  közös  pályázatokkal  segíti  a  testnevelés  és  sport 
feltételeinek és színvonalának javítását. 

6. Kiemelt  figyelmet  fordít  a  kistérségben  működő  sportszervezetek,  sportszakemberek 
társadalmi kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok 
kiépítésének  és  fenntartásának  segítésére.  Elősegíti  kistérségi  sport-  és  szabadidő-
menedzseri hálózat kialakítását. 

7. Együttműködik az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő önkormányzati 
feladatokban. Segíti kistérségi sportinformációs rendszer kialakítását és működését.”

IV.

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE

A tagsági jogviszony keletkezése

1.  A  Társulásban  résztvevő  települések  képviselő-testületi  (minősített  többséggel  hozott) 
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. 

2.  Az egyes  önkormányzatok saját  belső szabályzatukban foglaltak szerint  hagyják jóvá a 
pénzügyi  kötelezettségvállalással  járó,  a  Társulás  vagyonán  és  forrásain  túli,  az 
önkormányzatok külön többletfinanszírozását érintő döntéseket.

3.76

75 Beiktatta. 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
76 Hatályon kívül helyezte: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatálytalan: 2007. XI. 22-től.
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4.77 A  Társulási  Megállapodást  a  Társulás  tagjai  szükség  szerint  módosítják,  a  helyi 
önkormányzati  általános  választásokat  követő  6  hónapon  belül  felülvizsgálják.  A 
módosítás akkor lép hatályba, amikor azt a kistérséghez tartozó települési önkormányzat 
valamennyi képviselő-testülete – minősített többséggel hozott döntéssel - jóváhagyta. 

A tagsági jogviszony megszűnése

1. A  társulási  megállapodás  felmondásával  bármely  tag,  a  képviselő-testület  minősített 
többséggel  hozott  kiválásra vonatkozó  határozatával  a  naptári  év  végén  a  társulásból 
kiválhat /továbbiakban:  kiválás/.  A  kiválásról  szóló  –  minősített  többséggel  hozott  – 
döntést  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  hat  hónappal  korábban  köteles 
meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni. 

2.78 A Társulási tagság megszűnik,
a) a tag kiválásával,
b) ha a település megszűnik, 
c)   ha a Társulás megszűnik,
d) a Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a 

naptári év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a Társulás 
azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének – ideértve 
a vállalt költségviselés nem teljesítését is – ismételt felhívásra határidőben nem 
tett eleget.

A Társulás tagnyilvántartása

1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni. 

2. 79A  megállapodás  2.  számú  mellékletét  képező  tagnyilvántartás  a  következőket 
tartalmazza:

a) az önkormányzat megnevezését, 
b) a  belépés  időpontját  (megállapodást  jóváhagyó  döntést  tartalmazó  testületi 

határozat),
c) a tagság megszűnésének időpontját.

3. A tagnyilvántartást a társulás munkaszervezete vezeti.

4.80 A  tag  által  a  Társulás  költségvetésében  meghatározott,  évente  fizetett  összeget,  a 
támogatási  kölcsönként  kapott  összeget  és  annak  visszafizetését  külön  nyilvántartás 
tartalmazza.

77 Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től.
78 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től.
79 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től.
80 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től.
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A Társulás szervei

1. A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás elnöksége, elnöke, elnökhelyettese(i), a 
Társulás  szakmai,  az  ágazati  közszolgáltatási  feladatokat  előkészítő  szakmai  és  eseti 
bizottsága(i),  a  Társulási  Tanács  irányító  és  stratégiai  munkáját  előkészítő  jegyzői 
kollégium, valamint a Társulás munkaszervezete.

2. 81

Társulási Tanács

1.82 A Társulás  döntést  hozó szerve  a  Társulási  Tanács.  A Társulási  Tanács  gyakorolja  a 
jogszabályban és e társulási megállapodásban meghatározott feladat-és hatásköröket.

2. A  Társulási  Tanácsot  a  társulás  tagjainak  polgármesterei  alkotják.  A  polgármester 
helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. A Társulási Tanács alakuló 
ülését  a  székhely  település  önkormányzatának  polgármestere  hívja  össze,  a  többcélú 
kistérségi társulás megalakulását követő tizenöt napon belül.

3. A Társulási Tanács alakuló ülésén, titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ,  az 
elnök  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  elnökhelyettes(eke)t  választhat, 
meghatározza a helyettesítés rendjét.  Az elnök személyére a Társulási  Tanács bármely 
tagja  javaslatot  tehet.  A  jelöltté  váláshoz  -  amennyiben  a  Társulási  Tanács  tagjainak 
száma a huszonötöt meghaladja - a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata 
szükséges. Az elnökhelyettes(ek) személyére az elnök tesz javaslatot.

4. A  Társulási  Tanács  elnöke,  elnökhelyettese(i)  megválasztásához  minősített  többség 
szükséges. 

5. Amennyiben a Társulási Tanács alakuló ülésén egyik jelölt sem kapja meg a 4. pontban 
meghatározott számú igen szavazatot, vagy a Társulási Tanács tagjai az elnök személyére 
nem  tettek  javaslatot,  úgy  a  Társulási  Tanács  elnöke  a  társulás  székhely  települése 
önkormányzatának polgármestere.

Társulás Elnöksége

1.83 Az  elnökség  előkészíti  a  Társulási  Tanács  döntéseit,  összehangolja  a  bizottságok 
munkáját és a munkaszervezet vezetőjén keresztül irányítja a többcélú kistérségi társulás 
munkaszervezetét. 

2.84 Az  elnökség  működésére,  a  Társulási  Tanácsnak  történő  beszámolásának  rendjére 
vonatkozó  rendelkezéseket  egyebekben  a  Társulási  Tanács  szervezeti  és  működési 
szabályzata tartalmazza.

81 Hatályon kívül helyezte: …/2012.(III....) határozat. Hatálytalan: 2012. ….-tól. 
82 Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI.25.) sz. Határozat. Hatályos 2007. XI. 22-től.
83 Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
84 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től.
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 3.-9.85

Társulás Elnöke

1.86 A Társulás elnöke egyben az elnökség elnöke. Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai 
sorából  alakuló  ülésen,  titkos  szavazással  az  önkormányzati  választási  ciklus  idejére 
választják meg.  Az elnök személyére  a Tanács  bármely tagja javaslatot  tehet,  jelöltté 
váláshoz  a  jelenlévő  tagok  legalább  egynegyedének  szavazata  szükséges. 
Megválasztásához minősített többség szükséges. 

2. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást, távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 
Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás elnökhelyettese látja el. 

4. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
határozza meg.

Társulás Elnökhelyettese(i)

1.87 A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából 
alakuló  ülésen,  titkos  szavazással  elnökhelyettest  vagy elnökhelyetteseket  választ.  Az 
elnökhelyettes(ek)  személyére  a  Társulás  elnöke  tesz  javaslatot  tehet.  A  Társulás 
elnökhelyettesének megválasztásához minősített többség szükséges.

2. Több elnökhelyettes esetén a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg 
azt, hogy melyik elnökhelyettes helyettesíti az elnököt.

Pénzügyi Bizottság

1.88 A Társulási Tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának 
ellenőrzése  céljából  Pénzügyi  Bizottságot  hoz létre.  A Pénzügyi  Bizottság  elnökét  és 
tagjai  több,  mint  felét  a  Társulási  Tanács  tagjai  közül  kell  választani  a  választásra 
vonatkozó, e megállapodásban rögzített szabályok szerint.

2.89 A pénzügyi bizottság gondoskodik a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervei 
belső ellenőrzésének működtetéséről. 

Közoktatási és Humán Bizottság90

1. A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  89/A.  §  (9)  bekezdése 
értelmében - mint közoktatási intézményt fenntartó többcélú kistérségi társulás - a 
közoktatással  összefüggő  döntések  előkészítésére  Közoktatási  és  Humán 
Bizottságot  hoz létre.  A Bizottság elnökét  a Társulási  Tanács  tagjai  közül kell 
választani a választásra vonatkozó, e megállapodásban rögzített szabályok szerint.

85 Hatályon kívül helyezte: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatálytalan: 2007. XI. 22-től.
86 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től.
87 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től.
88 Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
89 Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
90 Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től.
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2. A  bizottság  létrehozásáról,  létszámának  megállapításáról,  összetételéről  a  Társulási 
Tanács dönt. Feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza.

Közbeszerzési Bíráló Bizottság91

1. A Társulási Tanács a közbeszerzési feladatok ellátása céljából Közbeszerzési Bizottságot 
hoz létre.

2. A  bizottság  létrehozásáról,  létszámának  megállapításáról,  összetételéről  a  Társulási 
Tanács dönt. Feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza.

Ágazati Bizottságok

1.92 A jelen Társulási Megállapodásban foglalt ágazati szolgáltatási feladatok ellátását, 
a megalapozott társulási tanácsi döntések meghozatalát segíthetik elő a Társulás Ágazati 
Bizottságai. A Társulás dönthet egyéb ágazati bizottságok megalakításáról.

2. A Társulási  Tanács döntései  előkészítésére,  végrehajtásának szervezésére bizottságokat 
hozhat létre a Társulási Tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági 
szervek,  továbbá  a  lakosság  önszerveződő  közösségeinek  képviselőiből.  A  bizottság 
tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Társulási Tanács határozza meg. A 
bizottság  elnöke  a  Társulási  Tanács  tagja  lehet.  Az  elnök  a  bizottság  javaslatáról, 
intézkedéséről a Társulási Tanács elnökét írásban tájékoztatja. 

3. Tagjait  a  Társulás  Tanácsa  választja  meg.  A  bizottságok  tagjaira  bármely  tanácstag 
javaslatot tehet. A bizottságok elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra 
megválasztott  tag  láthatja  el.  A  bizottság  tagjai  megválasztása  során  tagként  olyan 
személy javasolható, aki az adott szakterület szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik a 
kistérségben. A bizottságok tagjai közé az ágazati szakembereken túl, a finanszírozási, 
működtetési ügyekben jártas bizottsági tagot is kell választani.

4.93 A  Társulás  bizottsági  tagjainak  megválasztásához  minősített  többség  szükséges.  A 
megválasztható  személyek  számáról  több  jelölt vagy  szavazategyenlőség  esetén  a 
Társulási Tanács elnöksége tagjai választásánál írt szabályokat kell alkalmazni.

5.94 A bizottságok létrehozásáról, létszámának megállapításáról, összetételéről szóló határozat 
a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi.

91 Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től.
92 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat Hatályos: 2011. III. 31-től.
93 Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
94 Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
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Eseti Munkabizottság

1. A  Társulási  Tanács  sajátos,  egy  vagy  több,  konkrétan  meghatározott  feladatának 
előkészítésére és végrehajtására eseti munkabizottságot hozhat létre.

2. A munkabizottság feladatait és működését a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell 
megállapítani.  A Tanács  a  létrehozással  egyidőben,  az  eseti  munkabizottság  tagjait  az 
állandó bizottsági tagok választására vonatkozó szabályok szerint megválasztja. 

Jegyzői Kollégium

1. A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint a Tanács 
döntéseinek végrehajtását segítő szerve.

2. A  Jegyzői  Kollégium  tagjai  a  kistérségi  társulás  önkormányzatainak  jegyzői  és 
körjegyzői. A Jegyzői Kollégium munkáját Ózd Város jegyzője irányítja, aki a Kollégium 
elnöke. A Jegyzői Kollégium tagjai sorából elnökhelyettest és további 3 főből álló jegyzői 
elnökséget választhat. Az elnökség feladata a Társulási Tanács elé kerülő előterjesztések 
és javaslatok szakmai, törvényességi szempontú ellenőrzése.

3. A  Társulási  Tanács  munkaszervezete  munkájának  törvényességi  és  szakszerűségi 
kontrollját a Jegyzői Kollégium elnöksége, illetve annak elnöke gyakorolja.

Társulás Munkaszervezete

1.95 A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását az Ózd Városi 
Önkormányzat  Képviselő-testületének  -  mint  a  Társulásnak az  államháztartásról  szóló 
törvény  szerinti  felügyeleti  szervének  -  Polgármesteri  Hivatala  látja  el,  Szervezeti  és 
Működési Szabályzata szerint. 

2. A munkaszervezet  keretében – külön jogszabályban  meghatározott  feltételek  szerint  a 
pénzügyi fedezet biztosítása mellett – működnek a minisztériumoknak, valamint területi 
szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó munkatársai.

3. A hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen:

a) a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése,
b) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és 

társadalmi  szervezeteknek  a  fejlesztési  programokkal,  projektekkel  kapcsolatos 
elképzeléseit,

c) 96folyamatos  kapcsolatot  tart  a  kistérségi  megbízottakkal,  a  kistérségben működő 
közigazgatási  szervezetekkel,  intézményekkel  a  fejlesztési  szükségletek  és  a 
bevonható helyi források feltárása érdekében,

95 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.
96Módosította: …/2012.(III...) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól.
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d)  a  kistérségben  lévő  egyes  önkormányzatoktól,  önkormányzati  társulásoktól  és 
vállalkozásoktól  a  pályázatok  kidolgozásához,  a  fejlesztések  lebonyolításához 
megbízást vállalhat,

e.)97a  Társulás  által  meghatározott  feladatok  és  a  Társulás  költségvetésének 
végrehajtása.

4. A Polgármesteri Hivatal által – a társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó – 
foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat Ózd Város Jegyzője gyakorolja.

5. A munkaszervezet részletes feladatait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában 
kell meghatározni.

V. 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE

A Társulási Tanács 

1. A Társulási Tanács a társulás döntéshozó szerve, döntését ülésén, határozattal hozza. 

2. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetőleg a 
Társulási Tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti. 

3. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal;
b)98a Társulási Tanács előzetes döntése alapján, a döntésről szóló határozatban megjelölt 

konkrét időpontra (pl. ünnepi alkalmak);
c) a  társulás  tagjai  egynegyedének  –  napirendet  tartalmazó  –  indítványára,  annak 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;
d)99a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére, 

annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

4. A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi és formai 
elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

5. A Társulati Tanács ülése nyilvános.

6. A Társulási Tanács 

a)  zárt  ülést  tart  választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői  megbízatás  adása,  illetőleg 
visszavonása,  fegyelmi  eljárás  megindítása,  fegyelmi  büntetés  kiszabása  és 
állásfoglalást  igénylő  személyi  ügy  tárgyalásakor,  ha  az  érintett  a  nyilvános 
tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalása;

b)  zárt  ülést  rendelhet  el  a  vagyonával  való  rendelkezés  és  az  általa  kiírt  pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

97 Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től. 
98 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től.
99 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től.
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7. A  Társulási  Tanács  üléseiről  az  önkormányzati  törvény  képviselő-testületi  üléseinek 
jegyzőkönyveire  vonatkozó  szabályok  szerinti  jegyzőkönyvet  kell  készíteni.  A 
jegyzőkönyvet az elnök és a társulási ülésen aláírásra kijelölt 2 társulási tanácstag írja alá. 
A  jegyzőkönyvet,  az  ülést  követő  15  napon  belül  meg  kell  küldeni  a  helyi 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek100 és a társulás tagjainak. A 
jegyzőkönyvre  vonatkozó  részletes  szabályzatot  a  Társulás  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzata tartalmazza.

8.101

9. A Többcélú Kistérségi Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési 
intézményt,  gazdálkodó  szervezetet  alapíthat,  kinevezi  vezetőjüket.  A  Többcélú 
Kistérségi Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja 
meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. Intézmény vagy más szervezet alapítása esetén 
az alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja.

10. 102A Társulási  Tanács  feladatai  ellátásához  az  alábbi  közös  fenntartású  intézményeket 
alapította:

a)103 Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda önálló költségvetési intézmény

Feladata: Saját  szervezete,  illetve  Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa  által  meghatározott  intézmények  pénzügyi-gazdasági 
feladatainak  ellátása,  ideértve  a  tervezéssel,  előirányzat-
felhasználással,  a  hatáskörébe  tartozó  előirányzat-módosítással,  az 
üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a beruházással, a vagyon 
használatával,  hasznosításával,  a  munkaerő-gazdálkodással,  a 
készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámoltatási, valamint a 
folyamatba  épített  előzetes  és  utólagos  vezetői  ellenőrzési,  belső 
ellenőrzési  kötelezettséggel,  az  adatszolgáltatással  kapcsolatos 
feladatokat.

b)104 Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény 

Feladata: a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően önálló szakmai egységként 
Gyermekjóléti  Központot,  Családok  Átmeneti  Otthonát,  továbbá 
Gyermekek Átmeneti Otthonát és Bölcsődét működtet.

c)105 Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ 

Feladata: szociális  alapszolgáltatások  keretében  önálló  szakmai  egységként 
Étkeztetés, Családsegítés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi 

100 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től.
101 Hatályon kívül helyezte: .../2012.(III.....) határozat. Hatálytalan: 2012. ….-től.
102 Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI.25.) sz. Határozat. Hatályos 2007. XI. 22-től.
103 Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI.25.) sz. Határozat. Hatályos 2007. XI. 22-től.
104 Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI.25.) sz. Határozat. Hatályos 2007. XI. 22-től.
105 Beiktatta: 6/ÓKJK/2007. (VI.25.) sz. Határozat. Feladatait módosította: 5/ÓKTH/2011. (III.9.) határozat. 
Hatályos: 2011. III. 31-től.
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segítségnyújtás,  Szenvedélybetegek  közösségi  ellátása,  Támogató 
szolgálat, az Ózd, Bolyky Tamás úti Idősek Klubja, Szenvedélybetegek 
Nappali  Intézménye,  Nappali  melegedő  intézményi  egységeket, 
továbbá szakosított ellátás keretében az Ózd, Szent István úti, a Bulcsú 
úti, Szabolcsközi intézményi egységeket, valamint Éjjeli menedékhely 
és Átmeneti szállás intézményi egységeket működtet. 

d)106 Ózd Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladata: alaptevékenységként  nevelési  tanácsadás,  logopédiai  ellátás, 
továbbtanulási,  pályaválasztási  ellátás,  gyógytestnevelési  ellátás, 
alaptevékenységen  túl  helyszíni  iskolaérettségi,  logopédiai, 
fejlesztőpedagógiai vizsgálatok végzése.

e)107 Óvodai Intézményfenntartó Társulások:

1. 108

2. Borsodbótai Napköziotthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása
3. 109

4. 110

5. Kelemér-Gömörszőlős Intézményfenntartó Társulás
6.111 Putnok-Dubicsány-Sajópüspöki  Közoktatási  Intézményfenntartó 

Társulás
7. Sajóvelezd-Sajómercse Óvodafenntartó Mikrotársulás
8. Serényfalva és Hét Községi Önkormányzatok Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulása
9. Ózd-Kissikátor Óvodai Közoktatási Intézményi Társulás

10. Ózd-Sajónémeti Intézményfenntartó Tárulás
11. 112 Ózd-Bükkmogyorósd-Csernely-Domaháza Óvoda Intézmény-fenntartó 

Társulás 
12. 113 Nekézseny-Lénárddaróc Intézmény-fenntartó Társulás 

Feladata: A nevelési-oktatási intézmények közös fenntartása.

f)114 Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulások:

1. Bánréve-Sajópüspöki-Serényfalva-Hét Iskola Intézményfenntartó Társulás
2. Borsodbóta-Királd-Uppony Intézményfenntartó Társulás
3. 115

106 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től.
107 Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től.
108 Hatályon kívül helyezte: …/2012.(III....) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól.
109 Hatályon kívül helyezte: …/2012.(III....) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól.
110 Hatályon kívül helyezte: …/2012.(III....) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól.
111 Módosította: …/2012.(III....) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól.
112 Beiktatta: …/2012.(III....) határozat. Hatályos. 2012....-tól.
113 Beiktatta: …/2012.(III....) határozat. Hatályos. 2012....-tól.
114 Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től.
115 Hatályon kívül helyezte: …/2012.(III....) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól.
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4. Putnok-Dubicsány-Sajóvelezd-Sajómercse  Közoktatási  Intézményfenntartó 
Társulása

5. Putnok-Kelemér-Gömörszőlős Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
6. Ózd-Kissikátor Intézményfenntartó Társulás
7.116Ózd-Domaháza-Bükkmogyorósd-Csernely Intézményfenntartó Társulása
8. Ózd-Sajónémeti Intézményfenntartó Társulás
Feladata: A nevelési-oktatási intézmények közös fenntartása

g117) Putnok  és  Térsége  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Egészségügyi 
Intézményfenntartói Társulás

Feladata: A házi segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 
biztosítása Putnok, Bánréve,  Dubicsány,  Gömörszőlős,  Hét, Kelemér, 
Sajómercse,  Sajópüspöki,  Sajóvelezd  és  Serényfalva  települések 
lakosai részére.

11.118 Az  alapítói  jogok  gyakorolására  vonatkozó  részletes  rendelkezések  a  Társulás  által 
fenntartott közös intézmények esetében:

a) Az alapító Társulási Tanács hatáskörébe tartozik:
1. az alapító okirat tartalmának meghatározása,
2. intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése,
3. intézmény  vezetőjének  kinevezése,  felmentése,  illetményének 

megállapítása.

b) Az alapítói jogon kívül a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik:
1.3 az  intézmények  szervezeti  és  működési  szabályzatának,  ügyrendjének, 

házirendjének,  szakmai  programjának,  szolgáltatás-szervezési 
koncepciójának, szükség szerint egyéb belső szabályzatának jóváhagyása 
az ágazati bizottság javaslata alapján,

2. kijelöli azt az önkormányzatot, amely az általa meghatározottak szerint 
rendeletet  alkot  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

3. intézményvezetők béremelése, jutalmazásához keret biztosítása.

c) A Társulási  Tanács elnökének hatáskörébe tartozik az egyéb munkáltatói  jogok 
gyakorlása keretében:

1. az intézményvezető képzésének, továbbképzésének engedélyezése,
2. kiküldetés engedélyezése,
3. szabadság engedélyezése,
4. intézményvezetők munkaköri leírásának jóváhagyása,

5. intézményvezetők jutalmazása.

116 Beiktatta: …/2012.(III....) határozat. Hatályos. 2012....-tól.
117 Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től.
118 Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től.
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11/A.119 Az intézményfenntartó társulások esetében az alapítói jogok gyakorolására vonatkozó 
rendelkezéseket a tag-települések állapítják meg.

A tagok szavazatainak száma

A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok

1. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van és a 
jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi 
társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.

2. 120A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja 
a  jelenlévő  tagok  szavazatainak  a  felét  és  az  általuk  képviselt  települések 
lakosságszámának egyharmadát. 

3. Minősített többség szükséges:

a)  a  kistérség  fejlesztését  szolgáló  –  pénzügyi  hozzájárulást  igénylő  –  pályázat 
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;

b)121 zárt ülés elrendeléséhez jogszabályban meghatározott esetben,
c)122 intézmény  alapításához,  átszervezéséhez,  megszüntetéséhez, a  hatáskörébe  utalt 

választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői  megbízatás  adásához,,  illetőleg 
visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához, 

d)123 jogszabályban meghatározott esetben, valamint abban az ügyben, amit a szervezeti és 
működési szabályzat meghatároz.

4. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen 
lévő  tagok  szavazatainak  kétharmadát  és  az  általuk  képviselt  települések 
lakosságszámának a felét.

5. A  határozathozatal  során  konszenzusra  kell  törekedni.  Ennek  érdekében  a  javaslat 
újratárgyalható.  Ha az újratárgyalás  során a konszenzust  létrehozni  nem lehetett,  és  a 
kisebbségi  véleményt  kifejtők  nélkül  is  a  cél  megvalósítható,  a  Tanács  azonos 
véleményen  lévő  tagjai  és  településeik  a  cél  megvalósítása  érdekében  a  feladatot 
megvalósíthatják,  s  az  erre  vonatkozó  megállapodást  megköthetik.  Ha  utóbb  a 
megvalósulást  követően  a  szolgáltatáshoz  a  kisebbségi  véleményt  kifejtő  település 
csatlakozni kíván, csak akkor csatlakozhat, ha megfizeti azt az igazolt többletköltséget és 
Ptk. szerinti kamatát,  mely azért merült fel,  mert  az Ő nem csatlakozása miatt az egy 
társulási tagra eső társulási költség magasabb lett.

119 Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től.
120Módosította: …/2012.(III...) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól.
121 Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
122 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től.
123 Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
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A Társulás más szerveinek ülései

1. 124

2. A  tanács  elnöksége,  jegyzői  kollégiuma,  ágazati  bizottsága,  eseti  munkabizottsága 
határozatképes,  ha  tagjainak  többsége  jelen  van.  Döntéseik határozatok, amelyet  a 
jelenlévő tagok egyszerű többsége igen szavazatával hoznak meg.

3. A  2.  pontban  felsorolt  szervek  üléseit  elnökük  hívja  össze.  Összehívását  a  szervek 
bármely  tagja  a  napirend megjelölésével  kezdeményezheti.  Össze  kell  hívni  az  ülést, 
akkor is, ha azt a felsorolt szervek tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével 
írásban indítványozza.

4. A Társulás  működésének  részletes  szabályait  a  Társulási  Megállapodás  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatban  kell  megállapítani.  Az  SZMSZ  nem  tartalmazhat  ellentétes 
rendelkezést a Társulási Megállapodásban szabályozott kérdésekkel.

VI.

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

A Társulás tagjának jogai

1. Képviselője  útján  részt  vehet  a  Társulás  tevékenységében,  rendezvényein,  céljainak, 
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a 
Társulás szervezetének kialakításában.

2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.

3. Teljes joggal képviseli saját önkormányzata érdekeit.

4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.

5. Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és 
információit.

6. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.

7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.

8.125A  Tanács  döntése  alapján  részesedhet  a  Társulás  tevékenysége  révén  elért 
pénzbevételekből  (alapítványi  támogatások,  pályázatok,  vállalkozás,  egyéb pénzbevétel 
stb.).

9. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a 
Társulás törvénysértő döntésének megtámadására. 

124 Hatályon kívül helyezte: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatálytalan: 2007. XI. 22-től.
125 Módosította: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatályos: 2007. XI. 22-től.
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10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, 
felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 
napon belül kötelesek választ adni, továbbá betekinthet a Társulás irataiba.

11. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi 
vélemény rögzítésére és képviseletére.

12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.

A társulás tagjainak kötelességei

1. A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása.

2. Képviselője útján rendszeres  részvétel  a Társulás  szerveinek munkájában,  elősegítve  a 
társulási célok és feladatok közös megvalósulását.

3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.

4. A Társulás törvényes döntéseinek végrehajtása.

5. A befizetési kötelezettségek teljesítése.

6. A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok 
és információk továbbítása a Társuláshoz.

7. A  Társulási  tagsághoz  méltó  szakmai  és  erkölcsi  tevékenység  folytatása,  a  vagyon 
megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása.

VII.126

A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

1. A Társulás gazdálkodására a költségvetési  szervekre vonatkozó szabályokat kell  alkal-
mazni.

2. A Társulás gazdálkodásának alapját  a költségvetés képezi.  A Társulás költségvetését  a 
Társulási Tanács határozatban állapítja meg. A Társulás költségvetése magában foglalja a 
Társulás által fenntartott költségvetési szervek költségvetését is.

3. A költségvetés végrehajtásáról a Társulás a nem elkülönült munkaszervezete útján gon-
doskodik. A munkaszervezet látja el az operatív gazdálkodással és a költségvetési beszá-
moló  összeállításával  összefüggő szervezési  feladatokat  is.  A Társulás  féléves  és éves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el.

4. A feladatok végrehajtásának fedezeti feltételeit forrás oldalon kell megteremteni.

126 Megállapította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től.
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A   Társulás költségvetésének forrásai:  

a.) 127Kötelező tagi befizetés: évenként a tag által fizetendő a lakosságszám alap-
ján számított 500,- Ft/fő/év összegű hozzájárulás. A lakosságszám megállapí-
tásánál a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál fi-
gyelembe vett lakosságszám az irányadó. A hozzájárulást minden évben négy 
részletben: - február 28-ig, május 31-ig, augusztus 31-ig és október 31-ig – 
kell befizetni a Társulás számlájára.

b.) A feladat ellátási költségek Társulás Tanács által a mindenkori költségvetés-
ben megállapított összege. Az egyes feladatokhoz kapcsolódó befizetések ese-
dékességének időpontját a Társulási Tanács a költségvetést elfogadó határoza-
tában állapítja meg.

c.) Állami támogatások, hozzájárulások

d.) Saját bevételek, úgymint a Társulás által fenntartott intézmények térítési, szol-
gáltatási díjai, bérleti díjak, kamatok stb.

e.) Pályázati források

f.) Egyéb támogatások, források

5. Amennyiben az  a.)  és  b.)  pontokban  megjelölt  fizetési  kötelezettségeket  a  társult 
települések a fizetési határidőt követő 30 napon belül sem teljesítik, a Tárulás a tartozások 
rendezése érdekében az alábbiak szerint jár el:

a) A tartozás  lejártát  követő  15  nap  után  a  Társulás  fizetési  felszólítást  küld  a 
hátralékkal  rendelkező  önkormányzat  felé  15  napos  fizetési  határidő 
megszabásával.

b) Amennyiben a felszólítást követő fizetési határidő eredménytelenül telt el, úgy 
a Társulás fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi. A közjegyző által 
kibocsátott fizetési meghagyás hatályba lépését követően ismételt felszólítást 
küld  a  Társulás  az  adós  felé  azzal  a  megjegyzéssel,  hogy  amennyiben 
tartozását  15  napon  belül  nem  rendezi,  vagy  arra  részletes  fizetési 
megállapodást  nem  köt,  úgy  a  fizetési  meghagyás  a  számlavezető 
pénzintézetéhez benyújtásra kerül.

c) Amennyiben a fizetési meghagyásra a pénzintézet által teljesítés nem történik, 
úgy  a  hátralékkal  rendelkező  önkormányzat  részére  nyújtott  szolgáltatások 
pénzügyi  támogatását  fel  kell  függeszteni  mindaddig,  amíg  a  tartozás 
kiegyenlítése nem történik meg.

6. A Társulás  –  bár  a  törvényi  lehetősége  fennáll  –  gazdálkodása során  a  források 
kiegészítése érdekében hitelt nem vesz igénybe, kötvényt nem bocsát ki. 

127 Módosította: …/2012.(III...) határozat. Hatályos: 2012. ...-tól.
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7. A jóváhagyott éves költségvetés kiadási előirányzatai felhasználási jogosultságot jelente-
nek a Társulás és költségvetési  szervei számára.  A Társulás és költségvetési szervei a 
költségvetés végrehajtása során az önkormányzati szervekre vonatkozó gazdálkodási sza-
bályokat alkalmazzák.

8. A Társulás – amennyiben azt pénzügyi helyzete lehetővé teszi – a társult települések át-
meneti likviditási problémái esetén visszatérítendő támogatási kölcsönt nyújthat. A köl-
csönnyújtás feltételeit (kölcsönkeret, kölcsönösszeg, futamidő, lejárat, biztosítékok, fele-
lősség) a Társulási Tanács az éves költségvetést elfogadó határozatában rögzíti.

   
9. A Társulás önálló költségvetési számlával rendelkezik. A Társulás számlavezető pénzin-

tézete az OTP Bank Nyrt. A számla feletti rendelkezési jogosultságot a Társulás elnöke, a 
munkaszervezet vezetője és a munkaszervezet általuk megbízott dolgozói gyakorolják. A 
társulás költségvetési szervei bankszámláinak vezetése is csak az OTP Banknál történhet.

A Társulás vagyona

1. A Társulás  saját  vagyonnal  rendelkezhet,  amelynek szaporulata  a Társulást  illeti  meg. 
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának  induló vagyona nincs.

2. A Társulási  vagyon  részét  képezi  a  Társulás  döntésével  szerzett,  vagy  a  Társulás 
tevékenysége révén keletkezett, illetve a Társulás saját kezdeményezésével pályázati vagy 
saját  forrásból  megvalósult  közös  beruházásokból  származó  materiális  és  immateriális 
vagyon. 

3. A vagyon feletti  rendelkezési  jogokat  a  Társulási  Tanács  gyakorolja:  a  vagyon 
elidegenítéséről,  vállalkozásba  történő  beviteléről,  illetve  más  módon  történő 
hasznosításáról,  ingyenes  tulajdonba  adásáról,  valamint  esetleges  megterheléséről  a 
Pénzügyi  Bizottság  előzetes  javaslata  alapján  a  Társulási  Tanács  dönt.  A  Társulás 
kizárólag  olyan  vállalkozásban  vehet  részt,  amelyben  felelőssége  nem haladja  meg  a 
vagyoni hozzájárulás mértékét.

4.  Tárulás  vagyona  csak  a  társulási  céloknak  megfelelően  használható  fel.  A Társulási 
vagyont elidegeníteni kizárólag nyilvánosan meghirdetett pályázat útján, a legkedvezőbb 
vételi ajánlatot tevő részére lehet. Az elidegenítésből származó bevétel a Társulást illeti 
meg.  A  támogatással  létrehozott  vagyon  a  támogatási  szerződésben  meghatározott 
időtartamon belül nem idegeníthető el, adható ki, osztható fel.

5. Nem képezi  a  Társulási  vagyon  részét  az  az  ingó  és  ingatlan  vagyon,  amelyet  a 
Társulásban  részt  vevő  önkormányzatok  a  közös  feladatellátás  érdekében  külön 
megállapodás  alapján  a  Társulás használatába  adnak.  E  vagyon  az  önkormányzat 
tulajdonában marad, használatának és hasznosításának joga - az értékesítés kivételével - 
azonban a Társulást illeti meg. A vagyon gyarapodása a Társulás tulajdonát képezi, azaz 
közös tulajdonként kezelendő, melynek további felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. 
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A vagyoni kérdések rendezése a Társulás tagjának kiválása estén

1. A többcélú  kistérségi  társulásból  történő  kiválás  esetén  az  önkormányzat  Társulásba 
bevitt vagyonával el kell számolni. A vagyon kiadására a Társulás tagja csak abban az 
esetben  tarthat  igényt,  ha  az  nem  veszélyezteti  a  Társulás  feladatainak  ellátását. 
Amennyiben a vagyon kiadása veszélyezteti a Társulás közös feladatainak ellátását, úgy 
az önkormányzatot a Társulással kötött megállapodás alapján használati díj illeti meg. A 
használat megszűnése után a vagyontárgy visszaszáll a tulajdonos önkormányzatra.

2. Ha a közös beruházással létrehozott  vagyontárgyra  még fizetési  kötelezettség áll  fenn, 
akkor a kiváló tagnak a vállalt kötelezettséget továbbra is teljesítenie kell.

3. Amennyiben a társult és kivált önkormányzat bármilyen központi forrásból megvalósuló 
közös beruházásban részt vesz, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi 
döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg.

4. A Társulásból  kiváló  település  a  kötelező  tagi  hozzájárulás  visszafizetését  nem 
követelheti.

A gazdálkodás ellenőrzésének rendje

1. A Társulás gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi.

2. A belső ellenőrzési feladat keretében – a jóváhagyott ellenőrzési program alapján - a 
Társulás ellátja önmaga és intézményei belső ellenőrzését is. 

3. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezése a Társulás 
költségvetési szervei vezetőinek a feladata.

VIII.

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

1.128 A Társulás megszűnik, ha:
a) annak  megszűnését  valamennyi  tag  minősített  képviselő-testületi  határozattal 

kimondja, 
b) ha a társulásban csak egy tag marad,
c) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 

tv. törvény 1. § (8) bekezdésében meghatározott esetben.

2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a 
tagok a társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásaik arányában a 
végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani.

128 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től.
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3. A  Társulás  megszűnése  esetén  a  Társulás  tagjai  a  Társulás  közös  vagyonát 
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.

4. A felosztás elvei a következők:

a) Vizsgálni  kell  a  Társulás  tagjai  saját  vagyoni  hozzájárulásának  mértékét  a 
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).

b) Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz 
arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az 
önkormányzatot.

5. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 
történhet  olyan  módon,  hogy  az  a  közfeladatok  és  a  közszolgáltatások  ellátását 
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.

6. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, 
ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott 
fizetés,  csere  stb.),  amelyek  a  közfeladat  ellátását  nem veszélyeztetik,  a  célvagyon  a 
közfeladat ellátását biztosítja.

7. A közös 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 használati jog gyakorlás átengedése 
feltételeiben állapodnak meg.

IX.

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

1.129 Jelen  megállapodás  és  módosítása valamennyi  társult  önkormányzat  közül  az 
utolsóként  jóváhagyó  önkormányzat  képviselő-testületének  határozatával  válik 
hatályossá. A  Társulási  Megállapodás  módosításához  valamennyi  tag  –  minősített 
többséggel hozott – határozata szükséges.

2. Jelen megállapodással  létrehozott  Társulás nem érinti a társult  önkormányzatok között 
hatályban lévő együttműködési megállapodásokat, társulásokat. 

3. Jelen megállapodással létrehozott Társulás együttműködhet más társulással, illetve helyi 
önkormányzattal,  egyes  közszolgáltatásokat  külön  megállapodás  alapján  közösen 
biztosíthatnak, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg.

129 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. III. 31-től.
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4. E Társulási Megállapodás mellékletei:

1. számú melléklet: A  Társulás  tagjainak  megnevezése,  azok  székhelye  és 
lakosságszáma, 

2. számú melléklet: A Társulás tagnyilvántartása (a belépés időpontja, a tagság 
megszűnésének időpontja) 

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

6. A  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  vonatkozó  jogszabályok  és  az 
SZMSZ rendelkezései az irányadók.

7. 130

130 Hatályon kívül helyezte: 6/ÓKJK/2007. (VI. 25.) sz. Határozat. Hatálytalan: 2007. XI. 22-től.
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8.131 A Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyó képviselő-testületi  határozatok  
száma: 

Társulás tagjainak neve Jóváhagyó határozat száma

Arló Nagyközség Önkormányzata ______/2012. (______) határozat

Bánréve Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Borsodbóta Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Borsodnádasd Város Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Csernely Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Csokvaomány Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Domaháza Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Dubicsány Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Farkaslyuk Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Gömörszőlős Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Hangony Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Hét Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Járdánháza Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Kelemér Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Királd Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Kissikátor Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Lénárddaróc Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Nekézseny Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Ózd Város Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Putnok Város Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Sajómercse Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Sajónémeti Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Sajópüspöki Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Sajóvelezd Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Sáta Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Serényfalva Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

Uppony Község Önkormányzata ______/2012. (______)  határozat

131 Beiktatta: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat.  Hatályos: 2011. _________
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Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Megállapodásának  jelen  módosításokkal  
egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbi képviselő-testületek jóváhagyták és elfogadták 
annak előírásait.

Ózd város képviselő-testülete nevében:

Fürjes Pál Dr. Almási Csaba
polgármester jegyző

Arló község képviselő-testülete nevében:

Zsigray Árpád Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Bánréve község képviselő-testülete nevében:

Hajdú Gábor József Tóthné Mustos Beatrix
polgármester jegyző

Borsodbóta község képviselő-testülete nevében:

Gulyás János  Antal Mária 
polgármester jegyző

Borsodnádasd város képviselő-testület nevében:

Kormos Krisztián Burkovics Róbert
polgármester jegyző

Borsodszentgyörgy község képviselő-testület nevében:

Németh Gyula Dúl Andrea
polgármester jegyző

Bükkmogyorósd község képviselő-testülete nevében

Pataki Csaba Dr. Bárdos Balázs
polgármester jegyző
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Csernely község képviselő-testülete nevében:

Vincze Tamás Dr. Bárdos Balázs
polgármester jegyző

Csokvaomány község képviselő-testülete nevében:

Mustos Tibor Kaló Miklósné
polgármester jegyző 

Domaháza község képviselő-testülete nevében:

Elek István Schlögl Zoltánné
polgármester jegyző

Dubicsány község képviselő-testülete nevében:

Susányi Gábor Dr. Tanner János 
polgármester jegyző 

Farkaslyuk község képviselő-testülete nevében:

Gábor Dezső Farkasné Koós Erzsébet 
polgármester jegyző 

Gömörszőlős község képviselő-testülete nevében:

É. Kovács Judit Éva Ivankó Sándor 
polgármester jegyző

Hangony község képviselő-testülete nevében:

Hangonyi László Tóthné Mustos Beatrix 
polgármester mb. jegyző

Hét község képviselő-testülete nevében:

Bende György Henyecz Sándorné 
polgármester jegyző
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Járdánháza község képviselő-testülete nevében:

Kovács Gábor Dr. Tóth Rita 
polgármester jegyző

Kelemér község képviselő-testülete nevében:

Kovács László János Ivankó Sándor 
polgármester jegyző

Királd község képviselő-testülete nevében:

Zupkó Andrásné Nagy János
polgármester jegyző

Kissikátor község képviselő-testülete nevében:

Kocsik László Schlögl Zoltánné 
polgármester jegyző

Lénárddaróc község képviselő-testülete nevében:

Komjáthyné Kaló Erzsébet Kaló Miklósné
polgármester jegyző 

Nekézseny község képviselő-testülete nevében:

Varga Béla Dr. Szűcs Beáta
polgármester jegyző

Putnok város képviselő-testülete nevében:

Tamás Barnabás Dr. Tanner János 
polgármester jegyző

Sajómercse község képviselő-testülete nevében:

Kovács Zoltán Nagy János
polgármester jegyző 
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Sajónémeti község képviselő-testülete nevében:

Széles Annamária Henyecz Sándorné 
polgármester jegyző

Sajópüspöki község képviselő-testülete nevében:

Varga Zoltánné Henyecz Sándorné
polgármester jegyző

Sajóvelezd község képviselő-testülete nevében:

Pál Katalin Nagy János
polgármester jegyző

Sáta község képviselő-testülete nevében:

Bakos Péter Barta Tamás
polgármester jegyző

Serényfalva község képviselő-testülete nevében:

Szerna Csaba Dr. Herczeg Tibor 
polgármester jegyző

Uppony község képviselő-testülete nevében:

Balogh Béla Antal Mária
polgármester jegyző 

Ó z d, 2012. _________________



1.számú melléklet 

A Többcélú Kistérségi Társulást létrehozó önkormányzatok jegyzéke és lakosságszáma132

Társulás tagjainak neve Székhelye Lakosságszám fő
Arló Nagyközség Önkormányzata                      3663 Arló, Ady Endre út 162 3980

Bánréve Község Önkormányzata                        3654 Bánréve, Kossuth Lajos utca 24. 1371

Borsodbóta Község Önkormányzata 3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42. 930

Borsodnádasd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3. 3350

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy u. 143. 1229

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5. 149

Csernely Község Önkormányzata 3648 Csernely, Kissor út 26. 840

Csokvaomány Község Önkormányzata 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. 928

Domaháza Község Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi út 9. 921

Dubicsány Község Önkormányzata 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1. 320

Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gy. út 3. 2021

Gömörszőlős Község Önkormányzata 3728 Gömörszőlős, Kassai út 20.                         80

Hangony Község Önkormányzata 3626 Hangony, Rákóczi út 130. 1661

Hét Község Önkormányzata 3655 Hét, Kossuth út 76. 544

Járdánháza Község Önkormányzata 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27. 1864

Kelemér Község Önkormányzata 3728 Kelemér, Tompa út 17. 529

Királd Község Önkormányzata 3657 Királd, Alsó telep út 26. 909

Kissikátor Község Önkormányzata 3627 Kissikátor, Táncsics út 51. 345

Lénárddaróc Község Önkormányzata 3648 Lénárddaróc, Dózsa György út 66. 309

Nekézseny Község Önkormányzata 3646 Nekézseny, Kossuth L. utca 1. 791

Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1. 37909

Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. 7295

Sajómercse Község Önkormányzata 3656 Sajómercse, Petőfi út 27. 249

Sajónémeti Község Önkormányzata 3652 Sajónémeti, Szabadság út 50. 559

Sajópüspöki Község Önkormányzata 3653 Sajópüspöki, Rákóczi út 58. 543

Sajóvelezd Község Önkormányzata 3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 10. 844

Sáta Község Önkormányzata 3659 Sáta, Széchenyi út 19. 1246

Serényfalva Község Önkormányzata 3729 Serényfalva, Kossuth út 63. 1054

Uppony Község Önkormányzata 3622 Uppony, Kossuth út 83. 345

A Társulás tagjai lakosságszámának megállapításánál az adott évi költségvetési törvényben 
meghatározott - normatív támogatásoknál figyelembe vett - lakosságszám az irányadó. 

132 Módosította: 5/ÓKTH/2011. (III. 9.) határozat. Hatályos: 2011. III. 31-től.



2. számú melléklet

az Ózd Kistérség Többcélú Társulási Megállapodáshoz

Név Belépés időpontja A Társulási jogviszony 
megszűnése

Ózd 2004.május 25
Arló 2004.szeptember 24
Bánréve 2004.május 27
Borsodbóta 2004.május 25
Borsodnádasd 2004.június 17
Borsodszentgyörgy 2004.szeptember 29
Bükkmogyorósd 2004.október 12
Csernely 2004.szeptember 29
Csokvaomány 2004.szeptember 29
Domaháza 2004.május 14
Dubicsány 2004.május 27
Farkaslyuk 2004.május 27
Gömörszőlős 2004.október 18
Hangony 2004.május 24
Hét 2004.május 28
Járdánháza 2004.május 25
Kelemér 2004.május 27
Királd 2004.május 26
Kissikátor 2004.május 26
Lénárddaróc 2004.szeptember 29
Nekézseny 2004.október 21
Putnok 2004.május 27
Sajómercse 2004.október 13
Sajónémeti 2004.május 28
Sajópüspöki 2004.május 27
Sajóvelezd 2004.szeptember 28
Sáta 2004.október 15
Serényfalva 2004.május 21
Uppony 2004.szeptember 29


	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
	1. A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata
	Területfejlesztési feladatok26
	Egészségügyi feladatok
	Szociális feladatok
	1. Közlekedési – fejlesztési tervek készítése, gazdaságos közlekedési hálózat kiépítése a kistérség települései között, figyelemmel a gépjárműpark műszaki állapotára fejlesztésének lehetőségeire és optimális kihasználására. 
	Szolgáltatási-szervezési feladatok
	Közbeszerzési feladatok




	Társulás Munkaszervezete

