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6 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Rétság Kistérség Többcélú Társulása – társulási megállapodás módosítása 

 
 
 
T i sz t e l t  képv i se lő - t es tü l e t !  
 
 
Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2011. május 4-ei ülésén a 18/2011. (V.4.) számú 
határozatával – a munkaszervezet vezetőjének javaslata alapján - elfogadta a Társulás új, módosított 
Társulási Megállapodását. 
A módosított Társulási Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges, hogy azt valamennyi tag-önkormányzat 
képviselő-testülete jóváhagyja. Ennek érdekében mellékelem a Társulási Tanács által jóváhagyott módosított 
Társulási Megállapodást. 
 
A Társulási Megállapodás legfontosabb, módosítással érintett pontjai: 

 az eddigi jogszerűtlen 5 tagú elnökség helyett 1 elnök és 4 elnökhelyettes 
 a Társulás részére azonnali beszedési megbízás (inkasszó) jog a tagdíjat nem fizető tag-

önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára 
  

 
 
 
Kérem a módosított Társulási Megállapodás jóváhagyását! 
 
Tolmács, 2011. május 24. 
 
 Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
…./2011. (VI.1.) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a Rétság Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Tanács 18/2011. (V.4.) határozatával elfogadott módosított Társulási Megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 



RÉTSÁG KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 
 TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 
A Rétsági kistérség önkormányzatai önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk 
tiszteletben tartásával - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 41.§. (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, továbbá a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezései figyelembe 
vételével 
 

– együttműködésük bővítésére, térségi kapcsolataik elmélyítésére, 
– közös érdekű feladataik célszerűbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítására, 
– a polgároknak nyújtott közszolgáltatások színvonalának javítására,  

 
 - képviselő-testületeik döntése alapján - társulási megállapodást kötnek. E megállapodás 
célja, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben 
jussanak hozzá, és a társult önkormányzatok együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik 
célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és 
szolgáltatást.    
 

I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
(1) A jelen megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt települési önkormányzatok 

képviselő-testületei a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítására, határozatlan 
időre, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati többcélú kistérségi társulást 
hoznak létre, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési 
tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására) térségi közszolgáltatások 
biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, településfejlesztés 
összehangolására, a kistérségi fejlesztési tanács feladatainak ellátására. 

(2) A Társulás neve: Rétság Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) 
(3) A Társulás rövidített neve: RKTT 
(4) A Társulás székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20., lakosságszáma a 2010. január 1-i 

adatok szerint: 25.377 fő. A Társulás tagjai, azok székhelye, és lakosságszáma: 1-2. sz. 
mellékletek szerint. 

(5) A Társulás működési területe: az 1. sz. mellékletben szereplő önkormányzatok 
közigazgatási területe. 

(6) A Társulás bélyegzője: Rétság Kistérség Többcélú Társulása felirattal ellátott 
körbélyegző  közepén a Magyar Köztársaság címerével. 

(7) A Társulás jogi személy. Teljes mértékben jogutódja az 1996 óta folyamatosan, 
törvényesen működő Rétság Kistérsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnak. 
Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. A Társulás döntést hozó szervének döntés előkészítését, és feladatainak 
végrehajtását önálló a Társulás által alapított munkaszervezet közreműködésével látja el. 

(8) A Társulás képviseletét a Társulás Elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek, 
az ő akadályoztatásuk esetén a Társulási Tanács által megbízott polgármester látja el. 

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

(10) Társulás tagjai jelen megállapodásban rögzítik, hogy  
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a. A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági 
érdekeik érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a 
Társulás feladatai megvalósítása céljából mikro-térségi társulást hozhatnak 
létre.  

b. A mikro-térségi társulás tervezett célját és feladatát véleményezés céljából 
előzetesen a Társulási Tanács elé kell terjeszteni. 

c. A mikro-térségi társulás elsősorban az egymással szomszédos települések 
lakosságának alapszolgáltatásait biztosítja. 

d. A mikro-térségi társulás működésének szabályait, és az általa ellátott 
feladatokat a résztvevők külön megállapodásban szabályozzák. A mikro-
térségi társulás a többcélú társulási rendszer része. 

(11) A társulási megállapodást, az aláírást követő tizenöt napon belül meg kell küldeni a 
helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek, amely arra 
harminc napon belül törvényességi észrevételt tehet. A társulás döntése, szervezete, 
működése és döntéshozatali eljárása jogszabályoknak, társulási megállapodásnak, 
valamint a társulási tanács szervezeti és működési szabályzatának való 
megfelelősségét a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv 
törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja. 

(12) A Társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb 
nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott 
támogatások felhasználását) az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az európai uniós és 
költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai 
Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési 
szervezetei, a kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a 
kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik. 

(13) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 
hozott döntése szükséges: 

a. a többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyásához, 
b. a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához, 
c. a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez,  
d. a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,  

 
II. fejezet 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 
 
(1) A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak 

megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban 
rögzített eljárásban és módon, a hatályos ágazati jogszabályok figyelembe vételével 
szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok feladatainak 
közös ellátását, valamint a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatainak ellátását. 

(2)  A Társulás a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 
CVII. törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörökről gondoskodhat:  

a. oktatás és nevelés, 
b. szociális ellátás, 
c. egészségügyi ellátás, 
d. család-, gyermek-, és ifjúságvédelem, 
e. közművelődési, közgyűjteményi tevékenység, 
f. helyi közlekedés, helyi közútfenntartás, 
g. ingatlan- és vagyongazdálkodás, 
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h. ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz-
elvezetés, 

i. kommunális szolgáltatások és energiaellátás, 
j. környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés, 
k. szennyvíztisztítás és elvezetés, 
l. területrendezés, 
m. esélyegyenlőségi program megvalósítása,  
n. foglalkoztatás, 
o. gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom, 
p. állat- és növényegészségügy, 
q. belső ellenőrzés, 
r. területfejlesztés. 

(3) A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat az érintett önkormányzatok 
képviselő testületeinek külön-külön döntése alapján, a megvalósíthatóságtól függően 
fokozatosan vezeti be, illetve látja el. A Társulás az egyes feladatokat az azok 
ellátásához szükséges pénzügyi, anyagi, tárgyi és személyi feltételek biztosítottsága 
esetén látja el.  A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi 
jogszabályi változások eredményeként kötelezővé vált feladatokra. 

(4) A Társulás a 2. 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 és végrehajtó tevékenységet 

folytat. 
(5) A Társulás célja és feladatai megvalósulása érdekében az ágazati feladatokhoz 

kapcsolódó adatbázist hozhat létre és a működéshez, fejlesztéséhez kapcsolódó források 
igényléséhez pályázatokat nyújt be. 

(6)  A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 
gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. 

(7)  A Társulás feladatait többféle módon láthatja el, különösen: 
a. e társulási megállapodás keretében, 
b. külön társulási megállapodás keretében (hatósági igazgatási társulás, 

intézményfenntartó tárulás) 
c. saját intézmény létrehozásával, 
d. kistérségi központ intézménye útján, 
e. mikro-térségi intézmény útján, 
f. feladat-ellátási szerződés alapján, 
g. közszolgálati szerződés alapján, 
h. vállalkozási szerződés alapján, 
i. többcélú kistérségi központ polgármesteri hivatala által, 
j. mikro-térség polgármesteri hivatala által, 
k. egyéb módon. 
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III. fejezet 
A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 

 
III./A fejezet 

 
A TÁRSULÁS DÖNTÉST ELŐKÉSZÍTŐ, KOORDINÁLÓ ÉS VÉGREHAJTÁS 

SZERVEZŐ FELADATA  
  
A Társulás a feladata megvalósítása során e fejezetben foglaltak szerint jár el.  
(1) A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy:  

a. milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához,  
b. 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. vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen 

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

e. a tervezés során a Társulás településeinek és más érintetteknek az 
érdekviszonyait fel kell tárni, az érdekeket össze kell hangolni,  

f. a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni. 
g. A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a 

programmenedzselés során:  
h. figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel 

kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti),  
i. gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges 

szerződések megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről,  
j. a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a 

pályázatok lebonyolításáról.  
(2) A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos 

működtetést kíván, a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, 
szervezi.  

(3) A 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.  

(4) A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist, annak 
kialakításáig a Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzői közreműködésével kell 
az elemzéshez szükséges adatbázist összegyűjteni.  
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III/B. fejezet 
 

A TÁRSULÁS ÁGAZATI FELADATAI 
 

1. Területfejlesztési feladatok 
 
A Rétság Kistérség Többcélú Társulásnak a rétsági kistérség valamennyi települési 
önkormányzata tagja, így a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény 10/G §-ának figyelembevételével a Társulás vállalja a Kistérségi Fejlesztési Tanács 
feladatainak ellátását.  
A Társulás Kistérségi Fejlesztési Tanácsként: 
(1) Együttműködik a helyi önkormányzatokkal, a kistérségben működő állami szervekkel, 

az érdekelt társadalmi és szakmai, valamint a gazdasági szervezetekkel. A kistérségben 
összehangolja a területfejlesztési feladatokat, elfogadja a kistérségi területfejlesztési 
koncepciót és kialakítja a közös területfejlesztési programot.  

(2) A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió és a megye 
fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok 
területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek 
fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: 

a. vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági, környezeti helyzetét, 
adottságait; 

b. kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi 
megvalósítását;  

c. pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 
d. a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen 

véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az 
illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, 
feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban szerepel; 

e. megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati 
társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal, és a regionális fejlesztési 
tanáccsal saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és 
megvalósítására; 

f. véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 
programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit 
illetően; 

g. közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében;  

h. forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok 
megvalósításához; 

i. képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; 
j. koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben 

érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil 
szervezetekkel; 

k. pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források 
igényléséhez; 

l. megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint 
figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések 
szoros együttműködését erősítő felhasználását; 

m. véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban; 
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n. szakmai munkaszervezetet működtethet; 
o. a h) és k) pontban, valamint a külön jogszabályban meghatározott források 

felett rendelkezik. 
 
(3) A turizmus fejlesztésével, a természeti és kulturális értékek feltárásával, bemutatásával 

idegenforgalmi beruházások, programok ösztönzésével, a Rétsági Tourinform Iroda 
munkájának segítésével is hozzájárul a kistérség gazdasági fellendüléséhez. 

 
2. Településfejlesztési és területrendezési, műemlékvédelmi feladatok fejlesztése 

 
(1) A kistérség településfejlesztési 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, műemlékvédelmi feladatokat. 
(3) A kistérség területén lévő műemléki értékek feltárása, számbavétele, védelmének 

megszervezése érdekében fejlesztési irányú pályázatok figyelése, készítése.   
(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 főépítész vezetésével a kistérséghez tartozó önkormányzatokkal együttműködve 

tervtanácsot működtethet. 
(7) Összehangolja a tervtanács működési rendjét szabályozó önkormányzati rendeleteket. 
(8) Gondoskodik az érdekelt állampolgárok, szervezetek megfelelő tájékoztatásáról és 

lehetőséget ad részükre vélemény-nyilvánításra és javaslattételre. 
 

3. Természet és környezetvédelmi feladatok 
 

(1) Összehangolja a kistérséghez tartozó települések Települési Környezetvédelmi 
Programját. 

(2) A kistérségre közös Környezetvédelmi Programot készít (továbbiakban: program) 
(3) Gondoskodik a Programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás 

ellenőrzéséről. 
(4) A Program végrehajtását szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálja. 
(5) Pályázat útján közös hulladékgazdálkodási tervet készíttet és szervezi annak 

végrehajtását. 
(6) Környezeti hatásvizsgálatok végzése, melynek célja a tervezett tevékenység összes 

környezeti hatásának a felmérése, értékelése. 
(7) A környezetvédelmi törvényből eredően elemzi a települési környezetszennyezését, a 

csapadékvíz elvezetés helyzetét, a kommunális szennyvízkezelést, gyűjtést, elvezetést, 
tisztítást, kommunális hulladékkezelést, valamint e feladatok fejlesztési lehetőségeit. 

 
4. A közlekedés és vízgazdálkodás feladatai 

 
(1) Kistérségi közlekedési-fejlesztési tervek készítése. 
(2) Kistréségi fejlesztési, fejlesztési felújítási és üzemeltetési feladatok tervezése, 

pályáztatási feltételek egyeztetése. 
(3) Vízi-közművek közös működtetésének szervezése, regionális rendszerhez való 

kapcsolódásának vizsgálata, képviselettel kapcsolatos feladatok ellátása. 
(4) Szennyvíztisztítás, elvezetés, kezelés közös fejlesztése. 
(5) Vízrendezés, vízkárelhárítás, árvíz- és belvízelvezetés kistérségi fejlesztése. 
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5. Szolgáltatási-szervezési feladatok 

 
(1) Rendszeresen, évente több alkalommal szakmai továbbképzéseket, konferenciákat 

szervez együttműködve a térségben található szakemberekkel, vendégelőadókkal. 
(2) Térségi információs hálózatot működtet, mely által a helyben szokásos módon 

információt nyújt a társult önkormányzatoknak és az azok által fenntartott 
intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek (fenntartótól 
függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről. 

(3) A társult önkormányzatok számára az információs lemaradás csökkentésére, az 
idegenforgalmi értékek feltárására és működtetésére pályázatot írhat ki. Közös 
pályázatfigyelő és pályázat készítő munkaszervezet szervezése és működtetése. 

(4) A kistérség települései esemény naptárának összeállítása. A kistérség egyes településein 
túlmutató, a kistérséghez tartozást kifejező és azt erősítő közös rendezvényeket szervez. 

(5) A kistérség településeinek és idegenforgalmi értékeinek az interneten való közös 
megjelenítése, ügyfélszolgálati funkciók ellátása elektronikus úton is.  

(6) Megvizsgálja a közigazgatási ügyintézés korszerűsítésének lehetőségét, szükség szerint 
társulást hoz létre. 

 
6. Egészségügyi feladatok. 

 
(1) A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása, 

működtetése, központi ügyelet közös szervezésével és fenntartásával.  
(2) A Társulás megfigyelő rendszert tarthat fenn, illetve működtethet, 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 megállítására, illetve a rizikófaktorok csökkentése, megszüntetése 
érdekében. 

(3) A Társulás kidolgozza a kistérségre kiterjedő szolgáltatás-szervezési koncepciót, alapul 
véve az egyes települési szolgáltatásszervezési koncepciókat, melyek összehangolásáról 
is gondoskodik. 

(4) A Tárulás a kistérségben megszervezheti és koordinálhatja a házi betegápolást. 
(5) A térségben egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése. 
(6) A Társulás gondoskodhat a térségben az iskola-egészségügyi ellátás biztosításáról, 

illetve megszervezéséről.       
 

7. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok. 
 
(1) A Társulás összehangolja az önkormányzati gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátását. 
(2) A Társulás közösen biztosíthatja egyes gyermekjóléti alapszolgáltatások működését. 
(3) A Társulás a térségre kiterjedően megvizsgálja a gyermekek átmeneti elhelyezését 

biztosító intézmény létrehozásának vagy közös működtetésének lehetőségét, létrehozása 
esetén dönt működtetéséről. 

 
Feladatellátás módja: 

A) Gyermekjóléti szolgáltatás: A feladatot a Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat látja el a társult önkormányzatok 
közigazgatási területén teljes lefedettséggel. 
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8. 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 gondoskodhat a kistérségben a szociális foglalkoztató 

közös működtetéséről. 
(4) A Társulás a kistérség területén megszervezi, működteteti a házi segítségnyújtást. 
(5) A Társulás kistérségi szinten megszervezi, működteti a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást. 
(6) A Társulás a kistérségben megszervezheti, működtetheti, koordinálhatja a szociális 

étkeztetés biztosítását.     
(7) A Társulás a kistérségben megszervezi, működteti, koordinálja a családsegítő 

szolgáltatást. 
(8) A Társulás a kistérségre kiterjedően megvizsgálja az időkorúak ápolását-gondozását, 

átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmény létrehozásának, vagy közös 
működtetésének lehetőségét, létrehozása esetén dönt működtetéséről. 

(9) A Társulás a rendelkezésre álló eszközökkel törekszik a kistérségben élők 
esélyegyenlőségének biztosítására.  

(10) A Társulás a kistérségben megszervezheti és működtetheti a Támogató szolgálatot, és a 
nappali ellátást.      

       
Feladatellátás módja: 

A)  Házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A feladatot a 
Társulás által 2009. december 28-án alapított önállóan működő költségvetési 
szerv, a Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ látja el Rétság 
Kistérség alábbi településein:  

 
Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, Keszeg, 
Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, 
Ősagárd, Pusztaberki, Rétság, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske, Tolmács 
községek közigazgatási területe. 

 
B) Családsegítés: A feladatot a Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat látja el az alábbi településeken: 
 

Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, Keszeg, 
Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, 
Ősagárd, Pusztaberki, Rétság, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske, Tolmács 
községek közigazgatási területe. 
 

9. Oktatási és nevelési feladatok. 
 
(1) A Társulási önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartó és fenntartói-irányítási 

feladataival összefüggésben: 
a. összehangolja a közoktatási feladat megszervezéséhez szükséges feladat-ellátású 

intézményhálózat működtetési és fejlesztési terveket, 
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b. igénynek megfelelő utazó pedagógusok biztosításával segíti egyes tantárgyak 
(fizika, kémia, stb.) szakos ellátását. 

(2) Kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez. Összehangolja a kistérségben a 
sport- és szabadidős tevékenységet, pályázatokat nyújthat be, kistérségi sportkoncepciót 
fogadhat el. 

(3) Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésben, összehangolja a 
kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását, elősegítve az 
esélyegyenlőség megteremtését. 

(4) Koordinálja és előkészíti a szükséges intézmény integrációval összefüggő feladatokat, s 
az ehhez kapcsolódó döntés előkészítő folyamatokat. 

 
Feladatellátás módja: 

A) A közoktatási feladatok ellátására létrejött intézményfenntartó mikro-társulások, 
illetve e társulások keretében együttműködő önkormányzatok jegyzékét, azok 
együttműködésének módját a 3. számú melléklet tartalmazza.  

B) Logopédia és gyógy-testnevelés: A feladatot a Társulás által 2007. február 28-án 
alapított önállóan működő költségvetési szerv, a Rétság Kistérség Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat látja el a társult önkormányzatok közigazgatási területén 
teljes lefedettséggel.  

 
10. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi feladatok. 

 
(1) A lakosság együttesen, összehangoltan történő felkészítése a védekezés, mentés és 

helyreállítás során irányadó magatartásra. 
(2) A szakmai katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi feladatok hatékony 

ellátása érdekében összehangolja a kistérség valamennyi településén biztosítandó 
alapszíntű mentési és védekezési feladatokat. 

(3) A belvizek elleni összehangolt védekezés, a belterületi árkok tisztántartásában való 
koordináció. 

(4) Katasztrófa-elhárítási, védelmi, polgári védelmi veszély-elhárítási alaptervek 
egyeztetése, együttes kidolgozása. 

     
11. Pénzügyi ellenőrzési és közbeszerzési feladatok. 

 
(1) A Társulás munkaszervezete – belső ellenőrök alkalmazásával - végzi a saját, valamint a 

Megállapodás 4. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok polgármesteri 
hivatalainak, körjegyzőségeinek belső ellenőrzését és a 4. számú melléklet szerinti 
önkormányzatok és Társulás által alapított költségvetési szervek felügyeleti ellenőrzését. 
A kistérségi szintű belső ellenőrzési feladatellátásról külön megállapodás rendelkezik. 

(2) A tagok közbeszerzési feladatainak szakszerű ellátását a társulás munkaszervezetén belül 
biztosíthatja. 

 
12. Állat és növény-egészségügyi feladatok. 

 
(1) A Társulás létrehozhat és működtethet közösen kutya menhelyeket, valamint elhullott 

állatok elszállítására szolgáló konténerhálózatot. 
(2) A Társulás közösen szervezi a parlagfű irtását. 
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13. Közművelődési és kulturális feladatok. 
 
(1) A Társulási Tanács a mozgókönyvtári szolgáltatás működési feltételeit biztosítja a 

Megállapodás 5. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok részére. 
(2) A térségben rendelkezésre álló közművelődési intézmények hatékony kihasználásának 

lehetőség szerinti biztosítása. 
(3) Az egyes települések kulturális rendezvényeinek összehangolása, rendezvénynaptár 

kiadása. 
 

IV. fejezet 
A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 

 
1. A tagsági jogviszony keletkezése 

 
(1) A Társulást alkotó települések képviselő-testületei minősített többséggel hozott 

határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. A Társuláshoz csatlakozni 
bármikor lehet.   

(2) A kistérségi társulás létrehozásához szükséges, hogy     
a) a kistérségi társulási megállapodást a Társulásban résztvevő települések 

képviselő-testületeinek mindegyike minősített többséggel hozott határozatával 
jóváhagyja, 

b) megalakulását követően a Magyar Államkincstár nyilvántartásba vette. 
(3) Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi 

kötelezettséggel  járó, a társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön 
többlet finanszírozását érintő döntéseket. 

 
2. A tagsági jogviszony megszűnése 

 
(1) A Társulásból kiválni a törvényben meghatározott esetben, illetve a naptári év utolsó 

napjával lehet, kivéve, ha pályázatot nyert és vállalta a három éves kötelező 
feladatvállalási határidőt. A kiválásról szóló minősített többséggel hozott döntést a 
települési önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és 
azt a társulás tagjaival közölni.  

(2) 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, 

a. amely a Társulás céljainak megvalósításához szükséges pénzügyi alapba 
történő befizetési kötelezettségének (több mint 6 hónapig),    

b. vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési 
kötelezettségének,  

c. vagy a megállapodásban meghatározott kötelezettségének 
 ismételt felhívásra határidőben nem tesz eleget.  
(3) A Társulás megszűnik, 

a. ha a társulási tagság a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező 
települések képviselő-testülete megerősítik határozatukkal, 

b. bíróság jogerős döntése alapján, 
c. tagjainak száma a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 

szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 
szám alá csökken, illetve az általuk képviselt települések lakosságszáma nem 
éri el a törvény 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott arányt.     



                                                                                                                                                      

 

11

 

(4) Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő 
támogatásban részesült, visszafizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesítette, 
illetve a tag a Társulással szemben fennálló elszámolási, fizetési kötelezettségét nem 
teljesíti. 

(5) Kiválás és kizárás esetén a Társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt 
vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak akkor tarthat igényt, ha 
az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását. 

 
3. A Társulás tagnyilvántartása  

 
(1) A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely határozatképesség és szavazati jog 

megállapításának alapja is. 
(2) A megállapodás tagnyilvántartás melléklete a következőket tartalmazza (2. számú 

melléklet): 
a. a település megnevezését, székhelyét, 
b. a település lakosságszámát, 
c. a belépés időpontját, 
d. a szavazási jogosultságot és mértékét, 
e. az alapba évente folyamatosan fizetett összeget. 

(3) A tagnyilvántartást a Társulás Munkaszervezete vezeti.   

4. A Társulás Szervei  
 

(1) A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás elnöke, elnökhelyettesei, a Pénzügyi 
Bizottság, a Társulás mikro-térségi társulása(i), a Társulás szakmai, ágazati 
közszolgáltatási feladatokat előkészítő szakmai és eseti bizottsága(i), a Jegyzői 
Kollégium. A Társulás által alapított költségvetési szervek a Társulás Munkaszervezete, 
a Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, és a Rétság Kistérség Szociális 
Szolgáltató Központ. 

(2) A Társulási Tanács egyben a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait is ellátja és 
működésére a területfejlesztési törvényben foglaltakat alkalmazza. 

 
5. A Társulási Tanács 

 
(1) A Társulás döntést hozó, vezető szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács 

gyakorolja a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket, valamint 
dönt a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatkörébe tartozó ügyekben. 

(2) A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei alkotják. A 
polgármester – akadályoztatása esetén – helyettesítéséről az általa képviselt település 
önkormányzatának képviselő-testülete rendelkezik.  

(3) A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott személy jogai és kötelességei 
azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A képviselő-testületnek a 
polgármester helyettesítése tárgyában hozott döntését írásban kell a Társulás 
Munkaszervezetéhez benyújtani, ezt követően járhat el. A Társulási Tanács tagjainak 
megbízatása a polgármesteri mandátumuk idejére szól. 

(4) Területfejlesztési ügyekben a polgármestert a helyettesítésre meghatalmazott másik 
polgármester helyettesíti.  

(5) A Társulási Tanács alakuló ülését a többcélú kistérségi társulás székhely települése 
önkormányzatának polgármestere hívja össze. A Társulási Tanács alakuló ülésén 
mondja ki a többcélú kistérségi társulás megalakulását. 
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(6) A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak a képviselő-
testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 

 
6. Társulás elnöke, elnökhelyettesei 

 
(1) A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ az 

önkormányzati választási ciklus idejére. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja 
javaslatot tehet.  

(2) A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére titkos szavazással 
négy elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. 

(3) Az elnök és az elnökhelyettesek megválasztásához minősített többség szükséges, amely 
alatt legalább annyi tag igen szavazatát értjük, amely eléri a jelenlévő tagok 
szavazatinak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

(4) A Társulás Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a 
Társulás képviseletét az elnök által megbízott elnökhelyettes látja el.  

(5) Az elnök és az elnökhelyettesek részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzata határozza meg. 

   
7. Mikro-térségi társulás 

 
(1) A Mikro-térségi társulás a Többcélú Kistérségi Társulás azon tagjaiból áll, amely tagok 

a Társuláson belül külön megállapodással az önkormányzatok egy vagy több kötelező 
alapellátási feladatát, vagy szabadon választott feladatát együtt oldják meg. 

(2) A mikro-térségi társulás feladata a megállapodásban szereplő feladatok végzésének 
koordinációja, ellenőrzése, a külön megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel 
kisérése és ellenőrzése, valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának 
ellenőrzése.    

 
8. 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 Rétság Város jegyzője irányítja, aki a 
Jegyzői Kollégium elnöke. A Jegyzői Kollégium működését a Jegyzői Kollégium 
Ügyrendje alapján végzi.  

(3) A Társulási Tanács elé kerülő előterjesztések, javaslatok, valamint a Társulás 
Munkaszervezete munkájának törvényességi és szakszerűségi kontrollját a Jegyzői 
Kollégium elnöke gyakorolja. 

(4) A Jegyzői Kollégium ülését az elnök hívja össze a Társulás Munkaszervezetének 
közreműködésével. 

 
9. Pénzügyi Bizottság 

 
(1) A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából Pénzügyi 

Bizottságot hoz létre. 
(2) A Pénzügyi Bizottságnak 3 tagja van. Elnökét és legalább egy tagját a Társulási Tanács 

tagjai közül kell választani. A Pénzügyi Bizottság elnökére és tagjaira a Társulási 
Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  
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(3)  A Pénzügyi Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztására a Társulási Tanács 
elnökének választására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 
10. Eseti Munkabizottságok 

 
(1) A Társulás sajátos, egy vagy több, konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére 

és végrehajtására bizottságot hozhat létre.   
(2) A bizottság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait és működését a 

létrehozó Társulási Tanácsi határozatban kell megállapítani. A bizottság elnökére és 
tagjaira a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  

(3)   A Társulási Tanács a létrehozással egy időben a bizottság tagjait és elnökét a Társulás 
elnökének választására vonatkozó szabályok szerint választja meg.   

 
11. Társulás Munkaszervezete 

 
(1) A Társulást működtető valamennyi önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy a 

megállapodásban rögzített közszolgáltatási feladatok és a területfejlesztési feladatok 
ellátására egy közös szakmai munkaszervezetet működtet a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban meghatározott módon. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és 
pénzügyi gazdasági, ügyviteli és adminisztrációs feladatainak végrehajtását az önálló 
jogi személyként létrehozott, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként a 
Társulás Munkaszervezete látja el.  

(2) A szakmai munkaszervezet keretében külön jogszabályban meghatározott feltételek 
szerint, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett, működhetnek a 
minisztériumoknak, illetve területi szerveiknek a kistérségben fejlesztési, szervezési, 
ügyfélszolgálati feladatokat ellátó hálózati munkatársai, valamint az önkormányzati 
területfejlesztési társulás munkatársa.  

(3) A 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. folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács 
munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi 
megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, 
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása 
érdekében, 

d. részt vesz a hazai kistérségek közötti és a nemzetközi együttműködésben, 
e. a kistérségben lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól és 

vállalkozásoktól a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához 
megbízást vállalhat. 

(4) A munkaszervezet részletes feladatait Szervezeti és Működési Szabályzatában kell 
meghatározni. 

(5) A Társulási Tanács kinevezi a munkaszervezet vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény, valamint a területfejlesztési törvény szabályai szerint. 

(6) A Társulás Munkaszervezetét – annak vezetőjén keresztül – a Társulási Tanács irányítja, 
felügyeli a feladatellátást, meghatározza az ellátandó feladatokhoz szükséges létszámot, 
és egyben gyakorolja a vezetője felett a munkáltatói jogokat – kinevezés, vezetői 
megbízás, felmentés, fegyelmi felelősségre vonás tekintetében.  
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(7) A munkaszervezet vezető felett az egyéb – 6. pontban fel nem sorolt – munkáltatói 
jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 

(8) A munkaszervezet munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a munkaszervezet 
vezetője gyakorolja. A kinevezés, felmentés, munkaviszony létesítés, megszüntetés 
tekintetében az elnök és az elnökhelyettesek egyetértése szükséges.  

 
12. Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

 
(1) A Társulást működtető valamennyi önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34. §-ában felsorolt tevékenységek közül 
a logopédiai és gyógy-testnevelési alapellátás megfelelő színvonalú biztosítása 
érdekében önállóan működő költségvetési szervet, a Rétság Kistérség Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat (intézményt) működtet a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban meghatározott módon. 

(2) Az intézmény alapító és fenntartó szerve: a Rétság Kistérség Többcélú Társulás 
Tanácsa. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, a pénzügyi, számviteli, 
gazdálkodási feladatait a Társulás Munkaszervezete látja el a jogszabályok és az 
együttműködési megállapodás alapján. 

(3) Az intézményt az intézményvezető vezeti. Az intézményt – az intézmény vezetőjén 
keresztül – a Társulási Tanács irányítja, felügyeli a feladatellátást, meghatározza az 
ellátandó feladatokhoz szükséges létszámot, és egyben gyakorolja az intézményvezető 
felett a munkáltatói jogokat- kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, fegyelmi 
felelősségre vonás tekintetében.  

(4) Az intézményvezető felett az egyéb – 3. pontban fel nem sorolt - munkáltatói jogokat a 
Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 

(5) Az intézmény munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető 
gyakorolja.   

(6) Az intézmény feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni. 
 

13. Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ 
 

(1) A Társulást működtető valamennyi önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-a 
szerinti házi segítségnyújtás, és a 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
megfelelő színvonalú biztosítása érdekében önállóan működő költségvetési szervet, a 
Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központot (intézményt) működtet a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban meghatározott módon. 

(2) Az intézmény alapító és fenntartó szerve: a Rétság Kistérség Többcélú Társulása. 
(Tanácsa) Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, a pénzügyi, számviteli, 
gazdálkodási feladatait a Társulás Munkaszervezete látja el a jogszabályok és az 
együttműködési megállapodás alapján. 

(3) Az intézményt az intézményvezető vezeti. Az intézményt – az intézmény vezetőjén 
keresztül – a Társulási Tanács irányítja, felügyeli a feladatellátást, meghatározza az 
ellátandó feladatokhoz szükséges létszámot, és egyben gyakorolja az intézményvezető 
felett a munkáltatói jogokat- kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, fegyelmi 
felelősségre vonás tekintetében.  

(4) Az intézményvezető felett az egyéb – 3. pontban fel nem sorolt - munkáltatói jogokat a 
Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 

(5) Az intézmény munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető 
gyakorolja.  
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(6) A Szociális Szolgáltató Központ feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell 
meghatározni. 

 
V. fejezet 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE   
 

1. A Társulási Tanács ülései. 
 

(1) A Társulási Tanács a társulás döntést hozó szerveként működik, döntéseit ülésén 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 ülése határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok több mint 

felével rendelkező tag (minimum 13) jelen van, és a jelen levő tagok által képviselt 
települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések 
lakosságszámának egyharmadát.   A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell 
megállapítani. 

(4) A Kistérségi Fejlesztési Tanács határozatképes, ha az ülésén a szavazati joggal 
rendelkező tagok több mint fele jelen van. 

a. a szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal, 
b. a társulási megállapodásban, vagy a Társulási Tanács által egyébként 

meghatározott esetben,   
c. a társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, 
d. a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv 

kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül.  
(5) Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
(6) A Társulási Tanács összehívását, az ülés előkészítését, az előterjesztések tartalmi és 

formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 

(7) A Társulási Tanács ülése nyilvános. 
(8) 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. 

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

(9) A Társulási Tanács üléseiről - az önkormányzati törvény képviselő-testületi üléseinek 
jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerint - jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által jegyzőkönyv hitelesítőnek 
felhatalmazott tanácstag írja alá. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke az ülést 
követő 15 napon belül megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért 
felelős szervnek és a Társulás tagjainak. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes 
szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

(10) Amennyiben a Társulási Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanácsként működik, úgy a jelen 
megállapodásban foglaltak szerint tartja üléseit, és hozza döntéseit, a területfejlesztésről 
szóló törvény feladat- és hatáskörre, továbbá eljárási szabályokra vonatkozó 
rendelkezéseinek egyidejű figyelembe vétele és értelemszerű alkalmazása mellett. 

(11) A Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájában szavazati joggal rendelkező tagként, 
tanácskozási joggal rendelkező tagként, meghívottként, illetve konzultációs joggal 
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rendelkezőként részt vevők körét a területfejlesztési törvény 10/D. § (1) és (2) 
bekezdései sorolják fel.  

 
2. A tagok szavazatinak száma 

 
 A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
 
3. A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazatai arányok 
 
(1) A Tanács döntéseit egyszerű többséggel, minősített többséggel hozza, a Kistérségi 

Fejlesztési Tanács egyszerű többséggel, minősített többséggel és egyhangúlag dönt.  
(2)    A Társulási Tanácsban  

a. a javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 
meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának egyharmadát,  

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

(3) A Tanács minősített többséggel dönt: 
a. a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 
b. zárt ülés elrendeléséhez a Társulás vagyonával való rendelkezés és az általa 

kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene; 
c. a Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás 

adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása esetén,  

d. a Társulási megállapodás elfogadásához, módosításához, 
e. költségvetés elfogadásához, költségvetési beszámoló elfogadásához, 
f. a Társulás tagjának kizárásához, 
g. a Társulás megszüntetéséhez, 
h. Intézmény alapításához, megszüntetéséhez, 
i. a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásához, 

módosításához, 
j. tagi hozzájárulás megállapításához, 
k. abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.   

(4) A Társulási Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanácsként a jelen lévő tagok többségének 
szavazatával dönt. (egyszerű többség) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt. Törvény egyes döntésekhez előírhatja a szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-
ának támogató szavazatát. (minősített többség) A Kistérségi Fejlesztési Tanács 
egyhangúlag dönt:  

a. a kistérség területfejlesztési koncepciójának, és ennek figyelembevételével 
készített területfejlesztési programjának elfogadásáról, 

b. a területfejlesztési programok megvalósítását szolgáló pénzügyi tervről, 
c. a kistérség fejlesztési programjainak finanszírozására és megvalósítására 

vonatkozó megállapodások megkötéséről, a helyi önkormányzatokkal, az 
önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a 
regionális fejlesztési tanáccsal, 

d. a költségvetés elfogadásáról, végrehajtásáról, 
e. a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról. 
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 Egyhangú döntés hiányában a Kistérségi Fejlesztési Tanács 30 napon belül megismételt 
ülésén a szavazati jogú tagok minősített többségének támogató szavazatával dönt. 

 
4. A Társulás más szerveinek ülései  

 
(1) A Jegyzői Kollégium, a Mikro-térségi Társulás, a Pénzügyi Bizottság, Eseti és 

Munkabizottságok határozatképesek, ha a tagjainak többsége az ülésen jelen van. E 
szervek döntési formája javaslat, ajánlás, amelyet a jelenlévő tagok egyszerű többsége 
szavazatával hoznak meg.  

(2) Az 1. pontban felsorolt szervek üléseit elnökük hívja össze a Társulás Munkaszervezete 
közreműködésével. Összehívását a szervek bármely tagja a napirend megjelölésével 
kezdeményezheti. Össze kell hívni az ülést akkor is, ha azt a felsorolt szervek tagjainak 
1/3-a az ok és cél megjelölésével írásában indítványozza. 

(3) A Társulás működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
kell megállapítani. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem tartalmazhat ellentétes 
rendelkezést a Társulási Megállapodásban szabályozott kérdésekkel. 

 
VI. fejezet 

A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESÉGEI 
 

1. A Társulás tagjainak 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 a társulási tanács ülésén a saját önkormányzata érdekeit. 
(4) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 
(5) Igényelheti és igénybe veheti a Társulásban 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) A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért 

pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb 
pénzbevételek, stb.) 

(9) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagjainak megfelelő – kérdésben, jogosult a 
Társulás törvénysértő döntésének észrevételezésére és megtámadására. 

(10) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, 
felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyekre 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. 
 

 
2. A Társulás tagjainak kötelezettségei  

 
(1) A Társulási Megállapodás, valamint a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 

betartása. 
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(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 határozatainak végrehajtása. 
(5) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a Társulás vezetővel 

való egyeztetése, illetve a Társulással való közlése. 
(6) A befizetési kötelezettségek teljesítése. 
(7) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekhez a szükséges adatok és információk 

továbbítása a Társuláshoz. 
(8) A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon 

megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 
 

VII. fejezet 
A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 

 
(1) A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi 

alap létrehozását határozzák el. 
(2) Az alap a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyona részét képezi 

a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett 
materiális és immateriális vagyon.  

(3) A közös pénzügyi alap elősegíti: 
a. az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközök 

hatékonyabb felhasználását, 
b. egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb 

elérését, 
c. települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik 

hatékonyabb felhasználását. 
(4) Lehetővé teszi, hogy a Társulás és annak pénzügyi alapja működésének ideje alatt a 

tagsági időtartamra átadott hozzájárulásból képzett közös alapból az alap tagjai a tanács 
rendelkezése szerint: 

(5) az alap forrását, forrásának meghatározott részét együttesen felhasználhassák, 
(6) tervezett céljaik megvalósításához vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő 

támogatást kaphassanak. 
(7) A közös pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól 

eltérően felhasználni nem lehet. 
(8) A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás 

költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban – a Magyar 
Köztársaság költségvetéséről szóló törvény ismeretében - állapítja meg.  

(9) A Társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódó, ösztönző elemet is tartalmazó központi 
költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat a Társulás igényli. Ezek igénylésére, 
évközi módosítására, év végi elszámolására, a Magyar Államkincstár részéről történő 
felülvizsgálatára és finanszírozására az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(10) A költségvetés végrehajtásáról a Társulás Munkaszervezete útján gondoskodik. A 
Társulás költségvetése magában foglalja a Társulás által létrehozott, illetve fenntartott 
intézmények, költségvetési szervek költségvetését is. 

(11) A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának 
megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzat-
gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi 
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jelentés készítésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény helyi 
önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  

(12) A Társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat terhére vonatkozó 
kötelezettségvállalást, utalványozást és ezek ellenjegyzését, a bankszámla feletti 
rendelkezési jogot a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni.   

(13) A Társulásnak a Kistérségi Fejlesztési Tanács céljaira juttatott forrásait és az e célból 
teljesített kiadásait elkülönítetten kell kezelni, illetve nyilvántartani. 

 
1. A Társulás pénzügyi forrásai 

 
(1) Kötelező befizetés: 

a) A társult települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulást fizetnek a Társulás 
működési költségeinek biztosítása érdekében. (működési pénzügyi hozzájárulás) A 
hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács a költségvetési határozatában állapítja meg. 
Ezt minden évben két részletben, az első részletet március 30-ig, a második részletet 
szeptember 30-ig, kell befizetni a Rétság Kistérség Többcélú Társulása 
bankszámlájára, a Társulás Munkaszervezete által kibocsátott számla alapján. 

b) A társulási megállapodásban meghatározott feladat ellátásának – központi 
költségvetési forrásból nem fedezett - költségeihez való hozzájárulás Társulási 
Tanács által megállapított összege. (feladat ellátási pénzügyi hozzájárulás) Ezt 
minden évben három részletben, az első részletet május 31-ig, a második részletet 
szeptember 30-ig, a harmadik részletet december 31-ig kell befizetni a Rétság 
Kistérség Többcélú Társulása bankszámlájára, a Társulás Munkaszervezete által 
kibocsátott számla alapján.  

c) A társult önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén a 
Társulás –egyszeri felszólítást követően – jogosult az önkormányzat pénzforgalmi 
szolgáltatójához beszedési megbízást benyújtani. Ennek érdekében a társult 
önkormányzatok vállalják, hogy – jelen megállapodás képviselő-testületeik általi 
jóváhagyását követő 15 napon belül - pénzforgalmi szolgáltatójuknak a beszedési 
megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazói nyilatkozatot adnak. 

d) A megállapított társulási hozzájárulást késedelmes teljesítés esetén a jegybanki 
alapkamattal növelt összegben kell megfizetni.  

(2) Saját elhatározáson alapuló befizetés: a tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrása 
meghatározott időre szóló átengedése, meghatározott idejű forrásátadás a Társulás 
feladatai és fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében. 

(3) Egyéb: 
- állami támogatás, hozzájárulás, 
- állami pályázati forrás, 
- gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, 
-a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből 

származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci 
elhelyezéséből származó hozadéka, 

- a kihelyezett összeg hozadéka. 
(4) A kistérségi feladatellátás után igényelhető normatív támogatások mértékét az éves 

költségvetési törvény határozza meg, amely támogatások lehívását a Társulás 
Munkaszervezete igényli az önkormányzatok és az intézmények által leadott 
igénylőlapok alapján. Az igénylőlapokat a Társulás Munkaszervezeténél kell leadni a 
vezető aláírásával. A leadott igénylőlapok tartalmáért az önkormányzatok és az 
intézmények vezetői a felelősek, és az ezekből adódó normatíva eltérésekért teljes 
körűen vállalják a felelősséget. 
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(5) A Magyar Államkincstár által véglegesített évenkénti normatíva megállapodás alapján 

kerül utalásra a települési önkormányzatok részére. 
(6) A Társulás pénzeszközeit, az adott évben fel nem használt tőkét csak a számlavezető 

banknál lekötött betétben lehet elhelyezni, vagy állami, illetve az állam által teljes 
egészében garantált 1 évnél nem hosszabb lekötésű értékpapírba lehet befektetni. 

(7) A Társulás költségvetésére és annak végrehajtására vonatkozó döntések meghozatala a 
Társulási Tanács feladata. Ennek körében a Tanács: 

- meghatározza a befizetések összegét, idejét, 
- gondoskodik a pénzek kezeléséről, 
- meghatározza a Társulás költségvetését, 
- elbírálja a konkrét támogatási igényeket, 
- odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél 

megjelöléssel, 
- dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a 

visszaterítendő támogatások folyósításának részletes szabályait és a 
visszafizetés feltételeit és szabályait, 

- pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad. 
(8) A Társulás gazdálkodásának jogszerűségét a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. A Pénzügyi 

Bizottság jelentése mellett a Társulási Tanács elnöke évente írásban beszámol a Társulás 
költségvetésének végrehajtásáról. 

(9) Közös intézmények fenntartása, finanszírozása:  
a. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési 

intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. 
b. A közös intézmények fenntartása és finanszírozása a vonatkozó állami 

költségvetési normatívákból és a tagönkormányzatok hozzájárulásából történik. 
A normatívák és azok leigénylése, felhasználása és tervezése a vonatkozó 
jogszabályi előírások szerint történik. 

c. A normatívák által nem fedezett fenntartási költségeket a Társulásban 
részvevők a Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák 
meg. A közös fenntartású intézmények normák által nem fedezett kiadásai 
forrásául a Társulás saját pénzügyi alapja vehető igénybe. Dönthet a Tanács 
pótbefizetésről is.  

d. A közösen fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a 
Társulás költségvetésében kell megtervezni. A fejlesztés és felújítás kérdésében 
a Társulási Tanács dönt. 

 
2. A pénzügyi alap felhasználásának szabályai 

 
 

(1) Visszatérítendő támogatás: 
a. A pénzügyi alapból az önkormányzat saját céljai megvalósítására 

maximum 6 havi lejáratra visszatérítendő támogatást kaphat. A 
visszatérítendő támogatásra kiosztandó pénzügyi forrás mértékét a 
Tanács állapítja meg. 

b. A pénzügyi alapból az önkormányzatok közös fejlesztési céljaik 
megvalósításához szükséges saját erő biztosításához visszatérítendő 
támogatást kaphatnak. A visszatérítendő támogatások elbírálásánál 
elsőbbséget élvez és kiemelt elbírálásban részesül a több önkormányzat 
területén élő lakosság közös érdekeit szolgáló fejlesztési célok 
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megvalósítása (így pl. közös kommunális feladat ellátása, szilárd vagy 
folyékony szemétlerakó, szemétszállítás szervezése, települések közötti 
közlekedési feltételek javítása, összekötő út építése, helyi közlekedési 
feltételek javítása, közös idegenforgalmi fejlesztés, közös 
idegenforgalmi programok szervezése, körzeti feladatokat ellátó 
intézmények ellátási színvonalának javítása érdekében szükséges 
beruházásokhoz forrás biztosítása, alapfokú oktatás, nevelés, szociális 
ellátás, egészségügyi ellátás közös szervezése, intézményrendszer 
létesítése és fenntartása, foglalkoztatáspolitikai célkitűzések közös 
megvalósítása, helyi érdekek védelme és más közös feladatok ellátása, 
stb.)  

c. A pénzügyi alap felhasználható kistérségi egy-egy, vagy több 
részterületre vonatkozó, továbbá átfogó fejlesztési, működtetési és 
fenntartási tervek kidolgozására. 

(2) Vissza nem térítendő támogatás: 
a. A megállapodást kötő önkormányzatok teljes körét érintő feladatok 

megoldásához a Tanács visszatérítési kötelezettség nélküli támogatást 
adhat, 

b. Amennyiben az alapot növelő, nem a tagok által befizetett pénz kerül 
az alapba, úgy lehetőség van végleges vissza nem térítendő támogatás 
odaítélésre is. 

c. Meghatározott feladatra az alapba befizetett összeg vissza nem 
térítendő támogatásként a célt megvalósító önkormányzatot 
(önkormányzatokat) illeti meg.      

 
3. A pénzügyi támogatás felhasználásának további szabályai. 

 
(1)  A cél vagy címzett támogatással megvalósuló, továbbá a megyei területfejlesztési tanács 

által vagy más központi szerv által támogatott beruházásokra vonatkozó pályázatok 
benyújtásánál a közös pénzügyi alapból folyósított, a tanács által meghatározott pénz, az 
adott önkormányzat által folyósított saját forrásnak minősül. E forrás mértékéig köteles 
valamennyi tag önkormányzat a támogatással megvalósuló beruházásra a Tanács 
döntésével egyező képviselő-testületi határozat meghozatalára.  

(2)  Az egyéb központi kormányzati alapok támogatásával megvalósuló beruházások esetén, 
az erre vonatkozó pályázatok benyújtásával, a közös pénzügyi alapból folyósított és a 
Tanács által meghatározott pénz az adott önkormányzat által folyósított saját forrásnak 
minősül. 

(3) E forrás mértékéig köteles valamennyi tag önkormányzat a beruházásra vonatkozó 
tanácsi döntéssel azonos testületi döntés meghozatalára.  

(4) A kötelező befizetésekből képződő felosztható pénzösszeget a Tanács évente állapítja 
meg. 

(5) A támogatás feltételeit a Tanács állapítja meg.  
(6) A támogatási szerződéseket a Tanács elnöke köti meg. A kötelezettségvállalás előtt a 

Pénzügyi Bizottság elnöke véleményezi.  
(7) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell: 

  - a támogatás célját, 
 - a támogatás összegét, 
 - folyósításának, visszafizetésének időpontját, 
  - a törlesztés évi összegét, 
  - a fizetendő költség mértékét és az egyéb kikötéseket, szankciókat.  
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(8) A támogatási igények elbírálásánál a támogatás feltételeinek és összegének 
megállapításánál körültekintően meg kell vizsgálni, hogy: 

- milyen cél megvalósítására igényli az önkormányzat vagy igénylik az 
önkormányzatok a támogatást, 

- az igény bejelentéséig az érintett igénylő önkormányzat, önkormányzatok milyen 
befizetést teljesítettek, 

- a támogatás visszafizetésének forrásait. 
(10) A pénzügyi alapban lévő összeg a Társulás vagyona. A tagok által befizetett részarányt 

végleges megszűnés esetén történő elszámolásnál lehet figyelembe venni.  
(11) A fel nem osztott, továbbá az alapban lévő pénzzel a pénzpiaci műveletek végzése a 

Tanács felhatalmazása alapján a Tanács elnökének írásos hozzájárulásával és a pénzügyi 
bizottság egy tagjának ellenjegyzése mellett történik (lekötés, állampapír vásárlás, stb.)   

 
4. Igénybejelentés 

 
(1) Az igények megfelelő rangsorolása és elbírálása érdekében a kérelemnek – amelyet a 

tárgyév megelőző év utolsó Tanácsi ülésre, rendkívüli esetben a következő Tanácsi 
ülésre lehet előterjeszteni - a következőket kell tartalmaznia: 

a. az igényelt támogatással elérni kívánt célt, annak indokát, 
b. a beruházás előkészítésére vonatkozó valamennyi iratot, adatot, 
c. a beruházás forrásigényét, ütemezését,  
d. az igényelt támogatás módját, összegét, 
e. a kért folyósítási időpontot, 
f. a pénzügyi igény indokolását, 
g. a támogatás visszafizetésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági számításokat, 

annak reális biztosítékait. (Költségvetési rendelet csatolása, források, 
kiadások bemutatása, stb.) 

(2) Az igényeket és mellékleteit 3 példányban a Társulás Munkaszervezetének kell 
megküldeni. 

 
5. A Tanács döntéshozatali szabályai az alap felhasználása során 

 
(1) A döntéshozatalnál a Társulási Tanács általános döntéshozatali szabályai szerint kell 

eljárni. 
(2) A tanács döntéshozatalából kizárt az a tag, aki éves kötelező befizetési kötelezettségeit 

nem teljesíti. 
 

6. A közös pénzügyi alap ügyviteli szabályai. 
 
(1) A Tanács elnöke, illetve az ügyvitellel megbízott, a pénzügyi alap kezelésével 

kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el: 
a. megvizsgálja, hogy a benyújtott igények megfelelnek e –az elbíráláshoz 

szükséges tartalmi és alaki követelményeknek, 
b. gondoskodik az esetleg szükséges kiegészítések beszerzéséről, felhívja 

kiegészítésre az igénybenyújtót, 
c. elvégzi a szükséges összesítéseket és elemzéseket, 
d. elkészíti az alap felhasználásával kapcsolatos beszámolót, 
e. gondoskodik a pénzügyi alap alszámla könyveléséről, a pénzforgalom 

lebonyolításáról,  
f. vezeti a szükséges nyilvántartásokat (tagnyilvántartás, stb.) 
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(2) A pénzügyi alap pénzforgalmára és kezelésére a hatályos pénzügyi rendelkezések az 

irányadók. 
 

7. A társulás tagjának kiválása, kizárása esetén a vagyoni kérdések rendezése 
 

 
(1) Amennyiben a társult és kiválási szándékát szabályszerűen bejelentő önkormányzat a 

közös pénzügyi alap befizetésére vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más 
központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés 
őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az 
önkormányzati támogatást ne fizesse meg. 

(2) Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesül 
és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a 
Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem 
teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok 
szerint nyílik meg. 

(3) A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke elhelyezési 
pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges juttatásokkal és az 
alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege. 

(4) Végleges juttatásnak minősül: a vissza nem térítendő támogatás, valamint a Tanács 
döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, pl. közös tervek 
készítésének költségei, közös kiadványok költsége, stb. 

 
 

VIII. fejezet 
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

 
(1) A Többcélú Kistérségi Társulás megszűnik, amennyiben tagjainak száma a 2004. évi 

CVII. tv. 1. §. (2) bek. a.) pontjában meghatározott szám alá csökken, illetve az általuk 
képviselt települések lakosságszáma nem éri el az ugyanezen törvény (2) bek. b.) 
pontjában meghatározott arányt.      

(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. 

(3) A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel: 

(4) A vagyonfelosztás 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 közszolgáltatások ellátását 
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. 

(6) A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során 
a Társulás tagjai olyan megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere, 
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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. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
(1) Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó 

önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá. 
(2)  Jelen megállapodással létrehozott Többcélú Kistérségi Társulás a társult 

önkormányzatok között hatályban lévő együttműködési megállapodásokat nem érinti. 
(3)  Jelen megállapodással létrehozott társulás együttműködhet más társulással, illetve helyi 

önkormányzattal, egyes közszolgáltatásokat külön megállapodás alapján közösen 
biztosíthatnak, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg. 

(4) E társulási megállapodás mellékletei:    
1. sz. melléklet: A Társulás tagjainak megnevezése és azok székhelye, 
2. sz. melléklet. A Társulás tagnyilvántartása (a települések neve és 
lakosságszáma, a belépés időpontja, a szavazati jogosultság és mértéke, az 
alapba évente folyamatosan fizetett összeg.) 
3. sz. melléklet: Rétság Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási 
intézményeinek jegyzéke 
4. sz. melléklet: Rétság Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete átal 
ellenőrzött költségvetési szervek 
5. sz. melléklet: Rétság Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
mozgókönyvtári szolgáltatás 

(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 a 
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

 
   
Rétság, 2011. május 4. 
 
 

 Jelen Társulási Megállapodást a Társulási Tanács 18/2011 (V.4) számú határozatával 
fogadta el. A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek 
jóváhagyó döntése alapján a települési  polgármesterek aláírásukkal látják el. 

 
 Jelen Társulási Megállapodás 2011. ………..lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Társulási 

Tanács 14/2009. (VI.28.) számú határozatával elfogadott többször módosított Társulási 
Megállapodás hatályát veszti. 
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1. számú melléklet 

Rétság Kistérség Többcélú Társulása Megállapodása  
 

Rétság Kistérség Többcélú Társulása tagjai a Társulási megállapodás alapján: 
 
Rétság Város Önkormányzata   2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

Alsópetény Község Önkormányzata    2617 Alsópetény, Petőfi u. 24. 

Bánk Község Önkormányzata    2653 Bánk, Hősök tere 11. 

Berkenye Község Önkormányzata   2641 Berkenye, Kossuth u. 20. 

Borsosberény Község Önkormányzata   2644 Borsosberény, Petőfi u. 161. 

Diósjenő Község Önkormányzata    2643 Diósjenő, Szabadság u. 37. 

Fesőpetény Község Önkormányzata    2611 Felsőpetény, Szabadság u. 1. 

Horpács Község Önkormányzata    2658 Horpács, Kossuth u. 9. 

Keszeg Község Önkormányzata    2616 Keszeg, Dózsa Gy. u.. 87. 

Kétbodony Község Önkormányzata    2655 Kétbodony, Madách u. 37. 

Kisecset Község Önkormányzata    2655 Kisecset, Kossuth u. 4. 

Legénd Község Önkormányzata    2619 Legénd, Dózsa Gy. u. 87. 

Nagyoroszi Község Önkormányzata    2645 Nagyoroszi, Felszabadulás u. 1. 

Nézsa Község Önkormányzata    2618 Nézsa, Park u. 1.  

Nógrád Község Önkormányzata    2642 Nógrád, Hunyadi u. 18.  

Nógrádsáp Község Önkormányzata    2685 Nógrádsáp, Hunyadi u. 7. 

Nőtincs Község Önkormányzata    2610 Nőtincs, Szabadság u. 50. 

Ősagárd Község Önkormányzata    2616 Ősagárd, Rákóczi út 93. 

Pusztaberki Község Önkormányzata   2658 Pusztaberki, Kossuth u. 19. 

Romhány Község Önkormányzata    2654 Romhány, Kossuth u. 68. 

Szátok Község Önkormányzata    2656 Szátok, Kossuth u. 12. 

Szendehely Község Önkormányzata    2640 Szendehely, Petőfi u. 2.  

Szente Község Önkormányzata    2655 Szente, Kossuth u. 1. 

Tereske Község Önkormányzata    2652 Tereske, Kossuth u. 92.  

Tolmács Község Önkormányzata    2657 Tolmács, Sport u. 1. 
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2. számú melléklet 
 

Rétság Kistérség Többcélú Társulása  
 

TAGNYILVÁNTARTÁS 
     

 
Település 

 
Lakosság  

szám 

 
Belépés ideje 

 
Szavazat

szám 

 
Lakossági 
arányszám 

 
Tagdíj befizetés 
         /év 
  

Rétság 2937 2004.09.30. 1 29 100.000 
Alsópetény 649 2004.09.30. 1 6 100.000 
Bánk 684 2004.09.30. 1 7 100.000 
Berkenye 664 2004.09.30. 1 7 100.000 
Borsosberény 994 2004.09.30. 1 10 100.000 
Diósjenő 3063 2004.09.30. 1 31 100.000 
Felsőpetény 660 2004.09.30. 1 7 100.000 
Horpács 174 2004.09.30. 1 2 100.000 
Keszeg 695 2004.09.30. 1 7 100.000 
Kétbodony 477 2004.09.30. 1 5 100.000 
Kisecset 186 2004.09.30. 1 2 100.000 
Legénd 506 2004.09.30. 1 5 100.000 
Nagyoroszi 2144 2004.09.30. 1 21 100.000 
Nézsa 1137 2004.09.30. 1 11 100.000 
Nógrád 1559 2004.09.30. 1 16 100.000 
Nógrádsáp 919 2004.09.30. 1 9 100.000 
Nőtincs 1151 2004.09.30. 1 12 100.000 
Ősagárd 353 2004.09.30. 1 4 100.000 
Pusztaberki 132 2004.09.30. 1 1 100.000 
Romhány 2285 2004.09.30. 1 23 100.000 
Szátok 585 2004.09.30. 1 6 100.000 
Szendehely 1571 2004.09.30. 1 16 100.000 
Szente 372 2004.09.30. 1 4 100.000 
Tereske 729 2004.09.30. 1 7 100.000 
Tolmács 751 2004.09.30. 1 8 100.000 
     
Összesen: 25 377  25 256 2 500 000 
 
 
A települések lakosságszámát a MÁK által közölt - 2010.01.01.-i - állapot szerint állapítottuk 
meg. 
 
 
 
 
 



3.számú melléklet 
Rétság Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézményeinek jegyzéke  

 
Rétság Kistérség területén működő iskolák intézményfenntartó társulásainak jegyzéke: 
 
Nagyoroszi–Borsosberény–Horpács      Gesztor település 2643 Nagyoroszi, Szentháromság tér 13.         
Nézsa – Alsópetény – Legénd  Gesztor település 2618 Nézsa, Szondi út 99.   
Nógrád – Berkenye (5-8 osztály) Gesztor település 2642 Nógrád, Vasút sor 9. 
Nógrádsáp – Legénd   Gesztor település 2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 2. 
Nőtincs – Felsőpetény – Ősagárd Gesztor település 2610 Nőtincs, Barátság út 2. 
Rétság – Bánk – Tolmács  Gesztor település 2651 Rétság, Iskola tér 1. 
Romhány–Kétbodony–Kisecset–Szente–Szátok Gesztor település 2654 Romhány, Köztársaság tér 1. 
Tereske-Szátok               Gesztor település 2652 Tereske, Kossuth út 86.   
 
Rétság Kistérség területén működő óvodák intézményfenntartó társulásainak jegyzéke:  
 
Borsosberény – Horpács  Gesztor település 2644 Borsosberény, Rákóczi út 27. 
Romhány – Kétbodony – Kisecset Gesztor település 2654 Romhány,  Kölcsey Ferenc u. 9. 
Szente – Kétbodony – Kisecset Gesztor település 2655 Szente, Kossuth u. 98.0 
Tereske – Szátok   Gesztor település 2652 Tereske, Kossuth u. 86. 
Tolmács – Bánk   Gesztor település 2657 Tolmács, Tolmácsi út 106. 
Nézsa – Alsópetény - Legénd           Gesztor település 2618 Nézsa, Szondi út 48. 
  
Rétság Kistérség területén működő önálló iskolák jegyzéke:  
 
Berkenye (1-4 osztály)    2641 Berkenye, Petőfi út 27. 
Diósjenő      2643 Diósjenő, Kossuth L. u. 21.  
Szendehely      2640 Szendehely, Szabadság út 1. 
 
Rétság Kistérségi Társulás területén működő önálló óvodák jegyzéke:    
 
Berkenye      2641 Berkenye, Kossuth út 51. 
Diósjenő      2643 Diósjenő, Kossuth L. u. 13. 
Felsőpetény      2611 Felsőpetény, Munkácsy u. 7. 
Nagyoroszi       2645 Nagyoroszi, Szabadság tér 22. 
Ősagárd      2610 Ősagárd, Fő út 8. 
Szendehely      2640 Szendehely, Petőfi út 4. 
Nógrád                                                                      2642 Nógrád, Mikszáth Kálmán.út 2. 
Rétság       2651 Rétság, Mikszáth u. 6.   
 
Rétság Kistérség területén tagintézményként működő iskolák jegyzéke: 
 
Nőtincs – Felsőpetény (csak alsó tagozat 1-4 osztály) 
Rétság – Tolmács (csak alsó tagozat 1-4 osztály) 
 
Rétság Kistérség Társulás területén tagintézményként működő óvodák jegyzéke:   
 
Tolmács – Bánk 
 
 
 



Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
4. számú melléklete 

Rétság Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete által ellenőrzött költségvetési szervek 
Sorsz. 

önk. Int. 
Önkormányzat megnevezése 

 
Költségvetési szerv megnevetése 

  
Költségvetési szerv címe 

  
 I. Alsópetény Községi Önkormányzat   2617 Alsópetény, Petőfi út 26. 
II.  Bánk Községi Önkormányzat  2653 Bánk,  Hősök tere 11. 

  1.   Bánk-Tolmács Községek Körjegyzősége  2653 Bánk, hősök tere 11.  
III..  Berkenye Községi  Önkormányzat 2641 Berkenye,  Kossuth út 20. 

  2.   Berkenye és Nógrád Községek Körjegyzősége 2641 Berkenye, Kossuth út 20. 
  3.   Napközi-otthonos Óvoda 2641 Berkenye, Kossuth út 51. 
  4.   Wilhelm Hauff Általános Iskola 2641 Berkenye, Petőfi út 27. 

IV.  Borsosberény Községi Önkormányzat  2644 Borsosberény, Petőfi út 161. 
  5.   Polgármesteri Hivatal  2644 Borsosberény, Petőfi út 161. 
  6.   Napközi-otthonos Óvoda 2644 Borsosberény Rákóczi út  2. 

V.  Diósjenő Községi Önkormányzat  2643 Diósjenő, Szabadság út  31. 
  7.   Polgármesteri Hivatal  2643 Diósjenő, Szabadság út 31. 
  8.   Szentgyörgyi István Általános Iskola 2643 Diósjenő, Kossuth út 21. 
  9.   Aranydió Napközi-otthonos Óvoda 2643 Diósjenő,  Kossuth út  13. 
  10.   Idősek Klubja 2643 Diósjenő, Szabadság út 37. 

VI..  Felsőpetény Községi Önkormányzat 2611 Felsőpetény, Rákóczi út 11. 
  11.   Napközi-otthonos Óvoda 2611 Felsőpetény,  Munkácsi út 7. 
  12.   Községi Általános Iskolai Könyvtár 2611 Felsőpetény,Szabadság út 4. 

VII.  Keszeg Községi Önkormányzat   2616 Keszeg,  Dózsa út 9. 
  13.   Polgármesteri Hivatal  2616 Keszeg, Dózsa út 9. 

VIII.  Kétbodony Községi Önkormányzat 2655 Kétbodony,  Madách út 37. 
  14.   Kétbodony-Kisecset -Szente Körjegyzőség 2655 Kétbodony, Madách út 37. 

IX.  Kisecset Községi Önkormányzat   2655 Kisecset, Kossuth út 4. 
X.  Legénd Községi Önkormányzat . 2619 Legénd, Dózsa Gy. út 77. 

XI.  Nézsa Községi Önkormányzat 2618 Nézsa, Park utca 1. 
  15.   Polgármesteri Hivatal  2618 Nézsa, Park utca 1. 
  16.   Mikszáth Kálmán Általános iskola és Óvoda 2618 Nézsa,  Szondi út 99. 
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XII.  Nógrád Községi Önkormányzat 2642 Nógrád, Hunyadi út 18. 
  17.   Általános Iskola és Óvoda 2642 Nógrád, Vasút sor 9. 

XIII.  Nógrádsáp Községi Önkormányzat 2685 Nógrádsáp Hunyadi út 7.. 
  18.   Nógrádsáp és Legénd Községek Körjegyzősége 2685 Nógrádsáp,  Hunyadi út 7/II. 
  19.   Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2685 Nógrádsáp,  Hunyadi út 7. 
  20.   Fekete István Általános Iskola és Szakm.képző Szakisk. 2685 Nógrádsáp,  Hunyadi út 2. 

XIV.  Nőtincs Községi Önkormányzat 2610 Nőtincs, Szabadság út 50. 
  21.   Felsőpetény, Nőtincs Ősagárd Községek Körjegyzősége. 2610 Nőtincs, Szabadság út 50. 
  22.   Körzeti Általános Iskola 2610 Nőtincs, Barátság út 2. 
  23.   Napközi-otthonos Óvoda 2610 Nőtincs, Malom út 1. 
  24.   Községi és Általános Iskolai Könyvtár 2610 Nőtincs,  Barátság út 2. 
  25.   Idősek Klubja 2610 Nőtincs, Szabadság út 74. 

XV.  Ősagárd Községi Önkormányzat 2616 Ősagárd, Rákóczi út 93. 
  26.   Napközi-otthonos Óvoda 2616 Ősagárd.  Rákóczi út 36. 

XVI.  Rétság Városi Önkormányzat 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
  27.   Polgármesteri Hivatal  2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
  28.   Napközi-otthonos Óvoda 2651 Rétság, Mikszáth út 6. 
  29.   Általános Iskola 2651 Rétság, Iskola tér 1. 
  30.   Egyesített Egészségügyi és Szoc. Intézmény 2651 Rétság, Korányi út 4. 
  31.   Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
  32.   Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 

XVII.  Romhány Községi Önkormányzat 2654 Romhány,  Kossuth út 63. 
  33.   Romhány-Alsópetény Körjegyzőség 2654 Romhány,  Kossuth út 63. 
  34.   Romhány Község Önkorm. II. Rákóczi Ferenc.Ált.Iskola 2654 Romhány, Köztársaság.tér 1 
  35.   Romhány Község Önkorm.. Integrált Közmúv.Könyvtár 2654 Romhány,  Kossuth út 68. 
  36.   Aranyalma Óvoda és Bölcsöde Többcélú Intézmény 2654 Romhány,  Kölcsey út 3. 
  37.   Romhány Község Önkorm. Szociális Szolgáltató Közp. 2654 Romhány,  Zrínyi út 2. 

XVIII.   Szátok Községi Önkormányzat 2656 Szátok, Kossuth u. 4.  
  38.   Polgármesteri Hivatal  2656 Szátok, Kossuth u. 4.  
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XIX.  Szendehely Községi Önkormányzat  2640 Szendehely, Petőfi utca 2. 

  39.   Polgármesteri Hivatal  2640 Szendehely, Petőfi út 2. 
  40.   Napközi-otthonos Óvoda 2640 Szendehely, Petőfi út 4. 
  41.   Általános Iskola 2640 Szendehely, Szabadságút 2-4. 

XX.  Szente Községi Önkormányzat 2655 Szente, Kossuth út 100. 
  42.   Bóbita Óvoda 2655 Szente, Kossuth út 98 

XXI.  Tereske Községi Önkormányzat 2652 Tereske, Kossuth út 94. 
  43.   Polgármesteri Hivatal  2652 Tereske, Kossuth út 94. 
  44.   Óvoda és Általános Iskola Integrációs Bázis Intézmény  2652 Tereske, Kossuth út 84. 

XXII.  Tolmács Községi Önkormányzat 2657 Tolmács Sport u. 1.   
  45.   Tolmács-Bánk Óvoda  2657 Tolmács, Tolmácsi út 106. 

XXIII.  Rétság Kistérség Többcélú Társulás  2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
 XXIV.   Rétság Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet  2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
 XXV.   Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2651 Rétság, Rákóczi út 32. 
XXVI.  Rétság, Kistérség Szociális Szolgáltató Központ 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
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Sorsz. Önkormányzat megnevezése  Önkormányzat címe 
      

1. Alsópetény Községi Önkormányzat 2617 Alsópetény  Petőfi út 26. 
2. Bánk Községi Önkormányzat  2653 Bánk,  Hősök tere 11. 
3. Berkenye Községi  Önkormányzat 2641 Berkenye,  Kossuth út 20. 
4. Borsosberény Községi Önkormányzat  2644 Borsosberény, Petőfi út 161. 
5. Diósjenő Községi Önkormányzat  2643 Diósjenő, Szabadság út  31. 
6. Horpács Községi Önkormányzat 2658 Horpács,Kossuth u. 9. 
7. Keszeg Községi Önkormányzat   2616 Keszeg,  Dózsa út 7. 
8. Kétbodony Községi Önkormányzat 2655 Kétbodony,  Madách út 37. 
9. Kisecset Községi Önkormányzat  2655 Kisecset, Kossuth út 4. 
10. Legénd Községi Önkormányzat 2619 Legénd, Dózsa Gy,. Ú. 77. 
11. Nézsa Községi Önkormányzat 2618 Nézsa, Park út 1. 
12. Nógrád Községi Önkormányzat 2642 Nógrád, Hunyadi út 18. 
13. Nógrádsáp Községi Önkormányzat 2685 Nógrádsáp Hunyadi út 7/II. 
14. Ősagárd Községi Önkormányzat 2616 Ősagárd, Rákóczi út 93. 
15. Pusztaberki  Községi Önkormányzat 2658 Pusztaberki,Kossuth u. 23. 
16. Szendehely Községi Önkormányzat  2640 Szendehely, Petőfi út 2. 
17. Szente Községi Önkormányzat 2655 Szente, Kossuth út 100. 
18. Tolmács Községi Önkormányzat 2657 Tolmács Sport u. 1.   

    
    
    
 

    
 


