
./2009.                                                  

Szalmatercs Község       Önkormányzat
                                                                  Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-én
                                                                  megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. 
szeptember 10-én 1600 órai nyílt testületi ülésén.
Jelen vannak: Szentes Dezső polgármester, Gácsi Mihályné 

alpolgármester,  Balászné  Gyurkó  Ágnes, 
Csecsődi  Sándor,  Lovász  Ferencné,  Szentes 
Dezsőné képviselők /6 fő/.

Tanácskozási joggal:           Baranyi Szabolcsné CKÖ elnök
                                                         Imrik Béla Lajosné Szoc.Biz. tag
                                                         Hegedűs Oszkárné pénzügyi főmunkatárs
                                                        dr. Juhász Tamásné mb.körjegyző
                                          
                                                      

Szentes Dezső polgármester 1600 órakor az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket. 
A  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  Szalmatercs  község  Képviselő-testülete 
határozatképes. Kéri, hogy a napirendet a következők alapján állapítsa meg a testület:

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, melyet a  
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d

1.A két ülés között történt fontosabb eseményekről 
      Előterjesztő: Szentes Dezső 
      (szóbeli előterjesztés)

2.E g y e b e k

3.Az Önkormányzat 2009. évi I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
       Előterjesztő: Szentes Dezső 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ A két ülés között történt fontosabb eseményekről 
      Előterjesztő: Szentes Dezső 
      (szóbeli előterjesztés)

A.
Szentes Dezső: A 2009.  évi  III.  Tercsi  napok költségét  ismerteti.  Az összes kiadás 
összege:  1.256.595  Ft  Végeredményben  az  összeg  nem  olyan  nagyra  sikerült.  A 
szomszéd falvakban nagyon jó visszhang volt róla.

Gácsi Mihályné: Különleges volt ez a falunap. Nemcsak a nagyon jól sikerült műsorok 
tették azzá, hanem a rengeteg fiatal is.

Szentes Dezsőné: Biztos nagyon jól sikerült ez a falunap, hiszen a fiatalok még éjjel 
23.00 órakkor is kiválóan mulattak.

B:
Szentes Dezső: Az IKSZT címbirtokosi címet elnyertük, melyen 136 pontot kaptunk. 
Ez a cím feljogosít bennünket a pályázat beadására, melyet meg is teszünk.

C:
Szentes Dezső: A LEKI pályázaton a Ravatalozó felújítására beadtuk és megnyertük a 
pályázatot.  Elindítjuk a támogatási  szerződés aláírásához szükséges dokumentumok 
beszerzését. Jó lenne november 1-jéig a beruházást befejezni.

2.E g y e b e k
     
A. 
Szentes Dezső: Sóshartyán Község Önkormányzata 2009. szeptember 12-én rendezi 
meg a mini olimpiát az Általános Iskola udvarán.  Beszéljük meg, reszt veszünk-e 
ezen a rendezvényen.
Gácsi  Mihályné:  Ezen  rendezvény  a  Ménes-menti  települések  közös 
rendezvénysorozata,  melyen tavaly  is  részt  vettünk.  Nagyon jól  éreztük  magunkat. 
Javaslom az idén is vegyünk részt.
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Lovász  Ferencné:  Sajnos  én dolgozom,  nem tudok elmenni.  Szívesen részt  vettem 
volna.
Szentes Dezsőné: Beszéljük meg a programokban való részvételt, s hogy mit fogunk 
főzni
Imrik  Béláné:  Majd  ott  a  helyszínen  jelentkezünk  az  olimpiai  versenyszámokra. 
Javaslom főzzünk az idén csülökpörköltet.

B: 
Szentes Dezső:A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa A Társulási 
Megállapodását módosítja a melléklet szerint. Kérem fogadjuk el.

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
EndrefalvaSzalmatercs Község  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  38/2009. (IX. 
10.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1.  a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának 
Tanácsa A Társulási Megállapodásának a melléklet 
szerinti módosítását 
elfogadja., és  egyetért a következő ponttal:         

2.A  Tanács  felkéri  a  Munkaszervezet  vezetőjét  a  Társulási 
Megállapodás  egységes  szerkezetbe  foglalására.  Felelős: 
Svecz István Munkaszervezet vezető

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

C.
Gácsi Mihályné: Búzavirág népdalkörünk ebben az évben ünnepli 10 éves fennállását. 
Szeretném  kérni  a  képviselő-testület  anyagi  támogatását  ezen  évforduló 
megünneplésében. Szeretném  barátként megismert népdalköröket megvendégelni 10 
éves működésünk megünneplésén. 
Szentes Dezső: javaslom ezen kezdeményezés anyagi segítését.

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
EndrefalvaSzalmatercs Község  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  39/2009. (IX. 
10.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Búzavirág népdalkör 10 éves fennállásának 
megünneplésére anyagi támogatást nyújt utólagos 
elszámolással maximálisan 50.000 Ft-os keretösszeg 
meghatározásával.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

D./

Szentes Dezső:A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsának az ÉMOP-

2009-4.2.1  a  „Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti  alapellátások 

infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton való részvételről támogatásunkat kérik. Kérik 

az önkormányzatokat a feladatellátáshoz megfelelő ingatlan felajánlásáról.

Kérem javasoljátok ezen pályázatot.

Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot,  melyet  
Endrefalva Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  40/2009. (IX. 
10.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a az 
ÉMOP-2009-4.2.1  a  „Szociális  alapszolgáltatások  és 

gyermekjóléti  alapellátások  infrastrukturális  fejlesztése” 

című pályázaton való részvételről támogatásukat fejezték ki.. 

Szalmatercs  Községi   Önkormányzat  a  feladatellátáshoz 

megfelelő  ingatlan  felajánlásáról  gondoskodik.  Egyetért  a 

következő pontok megvalósításával:

1.A  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  Tanácsa 

támogató  szándékát  fejezi  ki  az  ÉMOP-2009-4.2.1  a 

„Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton 

való részvételről.
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2.A  Tanács  felkéri  a  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti 

Szolgáltató Központ Igazgatóját a pályázatban való részvétel 

feltételeinek vizsgálatára, különösen a kistérségi bölcsőde és 

családi  napközi  létrehozására  vonatkozóan.  A  szakmai 

vezetők  mérjék  fel  megvalósításának  szükségességét, 

nyilatkoztatva  az  önkormányzatokat  a  feladatellátáshoz 

megfelelő ingatlan felajánlásáról.

3.A  Tanács  felkéri  a  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti 

Szolgáltató  Központ  Igazgatóját  a  pályázati  anyag 

előkészítésére.

4.A  Tanács  felkéri  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú 

Társulása Munkaszervezetének vezetőjét a projektmenedzseri 

feladatok ellátására.

5. Pályázati  határidő: folyamatos, legkésőbb 2009. december 
1-ig
Pályázatért felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, Elnök 
Svecz István, Munkaszervezet vezető
Holecz Istvánné, Igazgató

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

F./
Szentes Dezső:A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa támogatását kéri 
a „TÁMOP 5.4.3-09/2 Házi segítségnyújtás fejlesztése” c. pályázaton való részvételben.
Kérem javasoljátok ezen pályázatot.

Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot,  melyet  
EndrefalvaSzalmatercs Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  41/2009. (IX. 
10.) sz. határozata.

Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulásának Tanácsát 
támogatja    a  „TÁMOP  5.4.3-09/2  Házi  segítségnyújtás 
fejlesztése”  c.  pályázaton  való  részvételben. Egyetért  az 
alábbi pontokkal:
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1.A  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  Tanácsa 
támogatja  a  „TÁMOP  5.4.3-09/2  Házi  segítségnyújtás 
fejlesztése” c. pályázaton való részvételt.
2.A  Tanács  felkéri  a  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgáltató Központ Igazgatóját a pályázatban való részvétel 
feltételeinek  vizsgálatára,  az  ehhez  kapcsolódó 
szükségletfelmérések  elvégzésére,  ezt  követően  a  pályázati 
anyag elkészítésére és határidőre történő benyújtására.
3.Pályázati  határidő:  folyamatos,  legkésőbb:  2009. 
szeptember 30.
   Pályázatért felelős: Svecz István, munkaszervezet vezető
                                  Holecz Istvánné, igazgató

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

G./
Szentes Dezső: A Közösségi Házra a Tudásközpont Egyesület segítségével pályázunk. Ebben 
kérnek  tőlünk  hozzájáruló  segítségadást.  Kérem,  az  általatok  megkapott  nyomtatványt 
fogadjátok el.

Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot,  melyet  
EndrefalvaSzalmatercs Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  42/2009. (IX. 
10.) sz. határozata.

Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –
amennyiben  a  Tudás-központ  Egyesületsikerrel  nyújt  be 
Támogatási  kérelmet  az  Európai  Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  a  vidéki  gazdaság  és 
lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások  körében  az 
Integrált  Közösségi  és  Szolgáltató  Tér  kialakítására  és 
működtetésére  –  hozzájárul  a  pályázati  dokumentumokban 
foglalt fejlesztések teljes jogú végrehajtásához. Az Egyesület 
a fejlesztést  az önkormányzat  kizátólagos tulajdonában álló, 
Szalmatercs,Kossuth  út  64.  szám  alatti,  266/1  hrsz. 
Ingatlanban valósítja meg.  A Képviselőtestület  továbbá úgy 
döntött,  hogy működtetésre átadja az Integrált  Közösségi és 
Szolgáltatói  Teret a megvalósítását követően, minimálisan 5 
évre az Egyesület számáre.
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Tudás-Központ  Egyesület,  Székhelye:  2017  Pócsmegye, 
Aradi u. 14. adószáma: 18260405-1-43, elnöke: Tóth András.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

H./
Szentes  Dezső:  Az ÉMOP-2009-3.1.3   c.  pályázaton  való  részvételünket  támogassátok. 
Ezen  pályázaton  a  Rákóczi  út,  a  Május  1.  út  és  az  Arany  János  út  felújítását  lehetne 
megvalósítaní.
Kérem javasoljátok ezen pályázatot.

Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot,  melyet  
EndrefalvaSzalmatercs Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  43/2009. (IX. 
10.) sz. határozata.

Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
ÉMOP-2009.3.1.3.  pályázaton  pályázik  a  Május  1  út,  az 
Arany János út és a Rákóczi út felújítására. Ezen pályázathoz 
szükséges  önerőt  vállalja.  Felkéri  Szentes  Dezső 
polgármestert,  hogy  ezen  pályázatban  a  képviselő-testületet 
képviselje, és megbízza a szükséges teendők ellátásával.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

I.

Szentes  Dezső:  Ismerteti  a  tavaly évi  beiskolázási  segély összegét,  mely javasol  a 
képviselő-testületnek, hogy ezen összegben határozza meg a 2009. évi kifizetéseket.

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
EndrefalvaSzalmatercs Község  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  44/2009. (IX. 
10.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Karancssági I. István Általános Iskolába járó 
szalmatercsi állandó lakóhellyel rendelkező nappali 
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tagozatos tanulók részére a 2009/2010-es tanévre a 
kötelezően előírt tankönyveket ellenszolgáltatás nélkpl 
biztosítja, vagyis a tankönyvek árát a Szalmatercs 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete fizeti ki.
Továbbá, hogy a középiskolába járó tanulók részére 
egyszeri 6.000 Ft, főiskolán és egyetemen nappali 
tanulók részére egyszeri 10.000 Ft beiskolázási segélyt 
állapít meg.
Középiskolába és főiskola, egyetem nappali tagozatos 
tanulói jogviszony tényét iskolalátogatási igazolással kell 
bizonyítani 2009. szeptember 30-ig.
A leadott igazolások alapján a segély kifizetését a 
polgármester biztosítja.    

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

J.
Az  Önkormányzat  2009.  évi  I.  félévi  költségvetési  beszámolójának 
megtárgyalásaelfogadása

       Előterjesztő: Szentes Dezső 

A/

Szentes  Dezső:  Ismertetném  az  idei  első  félév  költségvetését.  Jelenleg  még 
elfogadhatóan alakulnak a kiadások és bevételek aránya. Valaki szeretne hozzászólni? 
Nincs. Akkor javaslom fogadjuk el a beszámolót. 

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
EndrefalvaSzalmatercs Község  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  45/2009. (IX. 
10.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az  Önkormányzat  2009.  évi  I.  félévi  költségvetési 
beszámolóját  e l f o g a d t a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

K.
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Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  2009.  évi  I.  félévi  költségvetésének 
módosításának megtárgyalásamódosítása

       Előterjesztő: Szentes Dezső 

Szentes  Dezső:  Ismertetném  az  idei  első  félév  költségvetését.  Jelenleg  még 
elfogadhatóan alakulnak a kiadások és bevételek aránya. Valaki szeretne hozzászólni? 
Nincs. Akkor javaslom fogadjuk el a módosítást. 

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
EndrefalvaSzalmatercs Község  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  
 8/2009. (IX. 10.) sz. határozatarendelete.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Önkormányzat 2009. évi I. félévi költségvetés módositását 
e l f o g a d t a.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Szentes Dezső  polgármester az ülést 1850 órakor 
bezárja.

K.m.f.

           Szentes Dezső                                                          Dr. Juhász Tamásné 
                    polgármester                                                                   mb.körjegyző
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Előterjesztést tárgyalja:            Törvényességi véleményezésre 
bemutatva:
Pénzügyi Bizottság Dr. Kádár Zsombor

 Szociális Bizottság        Jegyzői Kollégium elnöke
 Közbeszerzési Bizottság

Javaslat
A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztő:

Svecz István
      munkaszervezet vezető

Előterjesztést előkészítette: Szabóné dr. Kaposi Dóra
     Szabó Alice

2009. augusztus

Tisztelt Tanács!

A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának alapdokumentuma a Társulási Megállapodás. 
A Társulási Megállapodást a Társulási Tanács a Munkaszervezete útján folyamatosan 
áttekinti, felülvizsgálja, és ha szükséges módosítja. A Társulási Megállapodás jelenlegi 
módosításának több indoka van, így:

- A  Társulási  Tanács  az  5/2009.(I.30.)  TTh.  sz.  határozatával  fogadta  el  a  családi 
napközi feladatellátás kistérségi szintre történő integrálását.

- a Társulási Megállapodás utolsó módosítása óta jogszabályi  változások következtek 
be,  (a  települési  önkormányzatok  többcélú  kistérségi  társulásáról  szóló  2004.  évi 
CVII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. 
rendelet) - inkasszó beemelése, intézmény, más szervezet alapítása esetén az alapítói 
jogok  gyakorlására  vonatkozó  részletes  rendelkezések,  a  társulás  vagyonát  és  a 
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vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket - 
amelyhez hozzá kell igazítani a Társulási Megállapodás szövegét. 

- A  Társulási  Megállapodás  közművelődési  feladatain  belül  Bárna,  Egyházasgerge, 
Ipolytarnóc,  Karancsberény,  Karancsság,  Kishartyán,  Litke,  Mihálygerge, 
Rákóczibánya,  Ságújfalu,  Sóshartyán,  Szalmatercs,  Vizslás  Önkormányzatok  is 
csatlakoztak a mozgókönyvtári feladatok ellátásához.

- A Társulás szervein belül  – a Pénzügyi  Bizottság mellett  -  működik a Szociális,  a 
Közbeszerzési Bizottság és ugyanakkor megtörténik a Közoktatási és Közművelődési, 
továbbá a Kistérségi Fejlesztési Bizottság megalakítása is.

- A Társulás  a  családsegítő  és  gyermekjóléti,  illetve  a  házi  segítségnyújtás  szociális 
alapszolgáltatási  feladatokat  a  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgáltató 
Központ  útján  látja  el,  amely  intézmény  esetén  az  alapítói  jogok  gyakorlására 
vonatkozó részletes rendelkezéseket a Társulási Megállapodásnak tartalmazni kell.

- A  Társulási  Megállapodás  nem  rendezi  részletesen  a  Társulás  megszűnése,  a 
Társuláshoz való csatlakozás eljárási rendjét, a tag kilépése, kizárása esetén a vagyoni 
kérdéseket.

- A Közösségi ellátások és a Támogató szolgálat feladat közös ellátása 2009. január 1-
től megszűnt, a feladat ellátása támogatási szerződés útján történik.

Tisztelt Tanács!
Kérem az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen.

Határozati javaslat

1. A  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulásának  Tanácsa  a  Társulási 
Megállapodást a melléklet szerint módosítja.

2. A Tanács felkéri a Munkaszervezet vezetőjét a Társulási Megállapodás egységes 
szerkezetbe foglalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Svecz István Munkaszervezet vezető

Salgótarján, 2009. augusztus 26.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
     elnök
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Melléklet

Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának (továbbiakban: Megállapodás) módosítása

I. A Megállapodás I. fejezet Általános rendelkezések cím az alábbi 10. ponttal 
egészül ki:

10. Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Arculati Kézikönyvvel rendelkezik,  
amely a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi. 

II. A Megállapodás II. fejezet A Társulás célja és feladata cím az alábbi 6. 7. 
ponttal egészül ki:

6. A társulás feladat –és hatásköreinek ellátása érdekében intézményt alapíthat, 
fenntarthat és kinevezi annak vezetőjét.
7.  A  Társulás  szociális  és  gyermekjóléti  feladatainak  ellátása  céljából,  önálló 
jogkörrel  – Kistérségi  Szociális  és Gyermekjóléti  Szolgáltató Központot  alapít. 
Ezen intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Salgótarjáni Kistérség Többcélú 
Társulása Munkaszervezete látja el.  

III. A Megállapodás III/B. fejezet Ágazati feladatok cím Egészségügyi feladatok alcím a) 
Feladatok 1. 3. pontja a következőkben módosul:

1. A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet működtetése.
3. Fogszakorvosi  ügyelet  megszervezését  a  Társulás  székhelye  szerinti  

önkormányzat  biztosítja  a  térségben  élő  lakosság  számára,  hétvégi  
elérhetőséggel.

IV. A Megállapodás III/B. fejezet  Ágazati feladatok cím Egészségügyi feladatok alcím 
b) Feladatellátás módja 1. 2. pontja a következőkben módosul:

1. A  Társulás  Munkaszervezete  útján  -  a  mentőszolgálattal  együttműködve  -  
működteti a Salgótarján város és városkörnyéki központi orvosi ügyeletet.

2. A  Társulás  Munkaszervezete  útján  –  2006.  január  1-től  a  központi  orvosi  
ügyelet  mellett,  gyermekorvosi  ügyeletet  működtet  minden munkaszüneti  és  
ünnepnapon.

V. A Megállapodás III/B. fejezet Ágazati  feladatok cím  Szociális  feladatok alcím  a) 
Feladatok 2. 4. 5. 6. pontja a következőkben módosul:

2.  A Társulás  egyes  szociális  szolgáltatások nyújtására  a Társulás  által  alapított  és 
fenntartott intézményt működtet.
4. A Társulás koordinálja a kistérségben a családsegítő szolgálat működését.
5. A Társulás megszervezi és koordinálja a házi segítségnyújtást a kistérségben.
6. A Társulás megszervezheti és koordinálhatja az étkeztetést azokon a településeken,  
amelyeken ezt önállóan nem tudják biztosítani.

VI. A Megállapodás III/B. fejezet  Ágazati  feladatok cím  Szociális  feladatok alcím  b) 
Feladatellátás módja 2. 3. 6. pontja a következőkben módosul: 
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2. Közösségi ellátások pszichiátriai és szenvedélybetegek számára. 
A feladatot - 2009. január 01. –től támogatási szerződés útján - a Salgótarjáni 
kistérséget alkotó önkormányzatok közigazgatási területén teljes lefedettséggel - a 
Társulás látja el saját fenntartásában működő intézménye a Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ útján. 

3. Támogató szolgálat 
A feladatot - 2009. január 01. –től támogatási szerződés útján - a Salgótarjáni 
kistérséget alkotó önkormányzatok közigazgatási területén teljes lefedettséggel - a 
Társulás látja el saját fenntartásában működő intézménye a Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ útján. 

6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
„A feladatot 2008. október 01. -től a Salgótarján, Somoskőújfalu, Cered, Zabar, 
Szilaspogony, Vizslás, Kazár, Rákóczibánya, Mátraszele, Bárna, Etes, Karancslapujtő, 
Karancskeszi, Litke önkormányzatainak közigazgatási területén teljes lefedettséggel a 
Társulás látja el saját fenntartásában működő intézménye, a Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ útján. A Kistérséghez tartozó többi település, azaz 
Karancsalja, Karancslapujtő, Karancsberény, Karancskeszi, Egyházasgerge, 
Mihálygerge, Litke, Ipolytarnóc, Etes, Kishartyán, Sóshartyán, Ságújfalu, Karancsság, 
Szalmatercs községek önkormányzatainak közigazgatási területén a feladatot 2007. 
szeptember 1-től a Dobroda- és Ménes-völgyi Mikrotérség Önkormányzatainak 
Egyesülete által fenntartott Dobroda- és Ménes-völgyi Ellátó Szolgálat látja el teljes 
területi lefedettséggel.” 

VII. A Megállapodás III/B. fejezet  Ágazati  feladatok cím  Szociális  feladatok alcím b) 
Feladatellátás módja 7. pontja a következőkben módosul:

7. 2008. január 01.-től  a szociális  igazgatásról  és a szociális  ellátásokról  szóló 
1993. évi III. törvény nem nevesíti a kötelezendően ellátandó feladatok között. 
A  Társulás  saját  intézménye  –  a  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgáltató Központ – útján ellátja a feladatot. 

VIII. A Megállapodás III/B. fejezet  Ágazati  feladatok cím  Gyermek és ifjúságvédelmi 
feladatok alcím  a)  Feladatok  2.  pontja  a  következőkben  módosul,  a  6.  pont  a 
következőkkel egészül ki:

2. A Társulás a gyermekjóléti  szolgáltatás  biztosítása érdekében Gyermekjóléti 
központot  működtet  (Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgáltató 
Központ).

6. A Társulás  biztosítja  a  gyermekek átmeneti  gondozási  feladatainak  ellátását 
(Gyermekjóléti szolgáltatás, Gyermekjóléti központ) továbbá   létrehozza, és 
azt  követően  működteti  a  Helyettes  szülői  hálózatot,  Családok  átmeneti 
otthona,  Gyermekek  átmeneti  otthona  és  Családi  napközi  feladatainak  az 
ellátását.

IX. A Megállapodás III/B. fejezet  Ágazati feladatok cím  Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
feladatok alcím b) Feladatellátás módja 3. 4. 5. pontja hatályon kívül.

X. A Megállapodás III/B. fejezet Ágazati feladatok cím a Közoktatási feladatok alcím 
előtt a következő alcímmel és 10 ponttal egészül ki:
Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezések
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Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti  
Szolgáltató Központ

1. A társult önkormányzatok a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, illetve a  
házi segítségnyújtás szociális  alapszolgáltatási  feladatokat   a társulás által  
közösen fenntartott és működtetett intézmény útján látja el.

2. Az intézmény alapítója: Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása
3. Az  intézmény  neve:  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  Kistérségi  

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ.
4. Az intézmény székhelye: 3100 Salgótarján, Füleki út 41.
5. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 
6. A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  Önállóan működő költségvetési 

szerv.
7. Gazdálkodási  jogkör:  Önállóan  működő  és  az  előirányzatok  felett  

részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
8. A pénzügyi feladatokat ellátó szervezet neve és címe: Salgótarjáni Kistérség  

Többcélú Társulásának Munkaszervezete 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.  
Az  intézmény  vezetőjének  kinevezési  rendje:  Az  intézmény  igazgatóját  a  
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása pályázat útján bízza meg és menti  
fel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján..  
Az  egyéb munkáltatói  jogokat  a  társulás  elnöke gyakorolja.  Az  intézmény 
közalkalmazottai  felett  a  munkáltatói  jogokat  az  intézmény  vezetője  
gyakorolja.

9. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a Salgótarjáni Kistérség Többcélú 
Társulása Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgáltató  Központ  
székhelyének  épülete  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának 
tulajdona,  ezért  a  felújítással  és  beruházással  kapcsolatos  feladatok  a  
tulajdonost  terhelik.  Ettől  a  szerződő  felek  egyedi  ügyekben,  illetve  
esetenként eltérhetnek.

XI. A Megállapodás III/B. fejezet Ágazati feladatok cím Közoktatási feladatok alcím 2. 
d) pontja a következőkkel egészül ki:

d) Pedagógiai szakszolgálatok közül megszervezi:
iskolapszichológusi szolgáltatást

XII. A  Megállapodás  III/B.  fejezet  Ágazati  feladatok cím  Közművelődési  feladatok 
alcím b) Feladatellátás módja 1. pontja a következőkben módosul:

1. A Társulás  a  Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtárral  kötött  megállapodás  szerint 
mozgókönyvtári  szolgáltatást  biztosít  azoknak a településeknek,  amelyek nem 
rendelkeznek  nyilvános  könyvtárral.  (ellátási  terület:  Bárna,  Egyházasgerge,  
Ipolytarnóc,  Karancsberény,  Karancsság,  Kishartyán,  Litke,  Mihálygerge,  
Rákóczibánya, Ságújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Vizslás,)

XIII. A Megállapodás  III/B.  fejezet  Ágazati  feladatok cím  Belső ellenőrzési  feladatok 
alcím b) a Feladatellátás módja 1. pontja a következőkben módosul: 
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1. A  Társulás  2006.  január  1-től  Munkaszervezetén  belül  belső  ellenőrzési  
csoport útján gondoskodik a feladat ellátásáról. 

XIV. A Megállapodás IV. fejezete A Társulás tagsági viszonyai, szervezet cím A tagsági 
jogviszony keletkezése,  módosulása,  megszűnése alcím 3.  pontja  kiegészül  és  az 
alcím további 5. 6. 7. ponttal egészül ki:

3. A  Társuláshoz  csatlakozni  bármikor,  abból  kiválni  a  törvényben  meghatározott 
esetekben, illetve a naptári év utolsó napjával lehet. 
A  csatlakozást  kimondó  határozatban  meg  kell  jelölni,  hogy  mely  feladat-  és  
hatáskört, közszolgáltatást látja el térségi szinten, valamint mely intézmény útján.
A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott - testületi határozatot 6 hónappal a 
kiválást megelőzően kell meghozni és a Társulás képviseletét ellátó személy útján a 
társulás tagjaival írásban közölni.

A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy

- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,

- a  társulás  működésével,  a  feladatellátással  kapcsolatosan  a  költségek,  
pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.

A csatlakozásról szóló döntést a csatlakozás tervezett időpontja előtt legalább 6 
hónappal korábban közölni kell a társulást alkotó települési önkormányzatok 
képviselő-testületeivel, a Társulási Tanáccsal.
A csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzatok 
képviselő-testületei minősített többséggel, a Társulási Tanács a Társulási 
Megállapodásban meghatározott szavazataránnyal dönt. 

5. A társulás megszűnik: 

- ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a megszűnését

- a bíróság jogerős döntése alapján

- 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.

6. Nem szűntethető  meg a  tagság mindaddig,  amíg  az  a  tag,  amely  visszatérítendő 
támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

7. 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.

XV. A Megállapodás IV. fejezete A Társulás tagsági viszonyai, szervezet cím Társulási 
Tanács alcím a 1. 2. pontja a következőkkel módosul, és a 4. ponttal egészül ki:

1. A Társulás döntést hozó szerve a Társulás Tanácsa. A Társulási Tanács gyakorolja a 
többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket, 
valamint  dönt  a  Kistérségi  Fejlesztési  Tanács  feladatkörébe  tartozó  ügyekben.  A 
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Társulási  Tanács  intézmény  alapítása,  fenntartása  esetén  gyakorolja  az  alapító,  
valamint a fenntartói jogokat.

2. A Tanács tagjai a társult  önkormányzatok mindenkori  polgármesterei.   A Társulási 
Tanácsban való  helyettesítés  rendjéről  az  érintett  önkormányzat  képviselő  testülete 
dönt. 
A helyettesítéssel,  képviseleti  joggal  felhatalmazott  képviselő  a  felhatalmazó  irat  
(szabályzat, határozat, meghatalmazás) bemutatását, átadását követően járhat el. 
A Társulási Tanács tagjainak megbízatása a polgármesteri mandátumuk idejére szól. 
Ha a Társulási  Tanács Kistérségi  Fejlesztési  Tanácsként  jár  el,  egy polgármester  – 
külön az érintett  képviselő-testületek  eseti  vagy állandó meghatalmazásával  – több 
polgármestert is képviselhet

4. A  Tanács  hatáskörébe  tartozó  feladatokat  a  Társulás  Szervezeti  és  Működési  
Szabályzata tartalmazza.

XVI. A Megállapodás IV. fejezete  A Társulás tagsági viszonyai, szervezet cím Társulás 
szervei alcím Bizottságok a következőkkel egészül ki:

Közbeszerzési Bizottság
A Társulás közbeszerzési eljárásait előkészítő szerve, amely öt tagból áll. A  
bizottság  megválasztásának  módját,  feladat-  és  határkörét  a  Társulás  
Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Szociális Bizottság
A Társulás szociális  tevékenységét segítő szerve,  mely három tagból áll.  A  
bizottság  megválasztásának  módját,  feladat-  és  hatáskörét  a  Társulás  
Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.sz. melléklete tartalmazza. 

Közoktatási és közművelődési Bizottság
A Társulás  közoktatási  és  közművelődési  tevékenységét  segítő  szerve,  mely 
három tagból áll. A bizottság megválasztásának módját, feladat- és hatáskörét  
a  Társulás  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  1.sz.  melléklete  
tartalmazza. 

Kistérségi Fejlesztési Bizottság
A Társulás fejlesztési tevékenységét segítő szerve, mely tizenegy tagból áll. A  
bizottság  megválasztásának  módját,  feladat-  és  hatáskörét  a  Társulás  
Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.sz. melléklete tartalmazza. 

XVII. A Megállapodás IV. fejezete  A Társulás tagsági viszonyai, szervezet cím Társulás 
szervei alcím Jegyzői Kollégium a következőkkel egészül ki:
A  Társulási  Tanács  szakmai  véleményező,  előkészítő  és  javaslattevő, 
valamint a Tanács döntéseinek végrehajtását segítő szerve.
A Jegyzői Kollégium tagjai a kistérségi társulás önkormányzatainak 
jegyzői és körjegyzői. A Jegyzői Kollégium munkáját Salgótarján Megyei 
Jogú Város jegyzője irányítja.
A Jegyzői Kollégium Szakkollégiumokat hozhat létre.

XVIII. A Megállapodás IV. fejezete  A Társulás tagsági viszonyai, szervezet cím Társulás 
Munkaszervezete alcím 1. 3. pontja a következőkkel egészül ki:
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1. A Társulási  Tanács  döntéseinek előkészítését  és  feladatainak végrehajtását  a 
társulási tanács költségvetési szerveként létrehozott elkülönült munkaszervezet 
látja el. 
A  Munkaszervezet  neve:  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása 
Munkaszervezete
A Munkaszervezet alapítója: Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása
A Szervezet székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
A Munkaszervezet jogállása: Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó  
költségvetési szerv.
A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv.
Gazdálkodási  jogkör:  Önállóan működő és  gazdálkodó,  előirányzatai  felett  teljes  
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
3. A Munkaszervezet részletes feladatait Szervezeti és Működési Szabályzatában 
kell részletesen meghatározni.

XIX. A Megállapodás V. fejezete A Társulási szervek működése cím A Társulási Tanács 
ülései alcím 2. d), 3. és 6. pontja a következőkben módosul:

2. d)  az  Észak-magyarországi  Regionális  Államigazgatási  Hivatal  Nógrád  megyei 
Vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

3. A  Társulási  Tanács  működését,  üléseinek  előkészítését,  az  előterjesztések 
tartalmi  és  formai  elvárásainak  meghatározását  a  Társulás  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzata tartalmazza.

6.   A jegyzőkönyvet a társulási  tanács elnöke az ülést követő tizenöt napon 
belül megküldi  az  Észak-magyarországi Regionális  Államigazgatási Hivatal 
Nógrád megyei Vezetőjének és a Társulási Tanács tagjainak. 

XX. A Megállapodás V. fejezete A Társulási szervek működése cím A Társulási Tanács 
döntéshozatala alcím 2. pontja a következőkkel egészül ki, továbbá a 3. pont második 
bekezdése 4. pontra módosul:

2. A  társulási  tanács  akkor  határozatképes,  ha  a  szavazatok  több  mint  a 
felével  rendelkező  tag  jelen  van  és  a  jelen  lévő  tagok  által  képviselt 
települések  száma  legalább  17,  továbbá  ezek  együttes  lakosság  száma 
meghaladja  a  többcélú  kistérségi  társulást  alkotó  települések 
lakosságszámának felét.  Határozatképtelenség esetén az elnök 8 napon belül  
új ülést hív össze.

4. Egyhangú döntés szükséges:
a.)A III/B.2.  pont  szerinti  területfejlesztési  feladatok közül  b,  c,  e,  k,  m 

pontban meghatározott ügyekben,

b.) a Társulás és a Munkaszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásához.

XXI. A  Megállapodás  VI.  fejezet  A  Társulás  tagjainak  jogai  és  kötelességei cím  A 
Társulás tagjainak jogai 3. pontja a következőkben módosul:
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3. Teljes jogkörrel  képviseli  -  a Társulási  Tanács ülésein -  képviselője útján a saját 
önkormányzata érdekeit.

XXII. A Megállapodás VII. fejezet  A Társulás pénzügyi forrása, költségvetése, vagyona 
cím  A  Társulás  pénzügyi  forrása  alcím  5.  mondat  a  következőkben  módosul,  6. 
mondat hatályon kívül és helyébe  a következő (6. mondat) lép:
A Társulás pénzügyi forrása:
A Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét
- saját bevétel (a tagdíj)
- központi költségvetési pénzeszközök
- egyéb bevételek biztosítják.
A  társult  települési  önkormányzatok  a  Társulás  munkaszervezetének 
működéséhez,  illetve  az  egész  kistérséget  átfogó  programok,  pályázatok 
finanszírozásához  az  általuk  birtokolt  szavazatok  arányában  járulnak 
hozzá. 
A  társult  települési  önkormányzatok  a  normatív  állami  támogatásban 
részesülő  ellátások,  közszolgáltatások többletfinanszírozási  igényeihez  az 
egyes  településeken  élő  ellátottak,  illetve  szolgáltatást  igénybe  vevők 
számának arányában járulnak hozzá.
A működés és a feladatellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a 
költségvetési évenként a Társulási Tanács állapítja meg. 

A tagdíjat félévente a Munkaszervezet által kibocsájtott számla alapján átutalással  
kell befizetni a Munkaszervezet költségvetési számlájára. 

Hatályon kívül: „A befizetés átutalással történik a Társulás Költségvetési számlájára.” 

A társult önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén,  
a fizetési határidő lejártát követő 15. napon a Munkaszervezet – az irányadó eljárást  
követve - azonnali beszedési megbízást bocsájt ki. 
A  kistérség  működési  és  fejlesztési  szükségleteihez,  programjai,  tervei 
megvalósításához helyi, megyei, térségi, központi és nemzetközi forrásokat 
tárhat fel, forrásokat gyűjthet.

XXIII. A Megállapodás VII. fejezet  A Társulás pénzügyi forrása, költségvetése, vagyona 
cím A Társulás költségvetése és gazdálkodásának ellenőrzése alcím  2. mondata után a 
következő mondatokkal egészül ki:

A Társulási  Tanács  a költségvetését  önállóan költségvetési  határozatban 
állapítja meg. 
A Tanács munkaszervezete útján gondoskodik a Társulás költségvetésének 
végrehajtásáról.  
A  többcélú  kistérségi  társulás  költségvetése  magába  foglalja  a  társulás  által  
létrehozott és fenntartott költségvetési szervek költségvetését is. 
A  többcélú  kistérségi  társulás  költségvetésének  összeállítására  és  költségvetési  
határozatának megalkotására, az erről történő elkülönült információszolgáltatásra,  
az előirányzat-gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi  
pénzforgalmi  jelentés  készítésére  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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A települési önkormányzat képviselő-testülete a Többcélú Társulás költségvetésére  
vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
A  Társulás  költségvetési  határozatának  előkészítésére,  a  költségvetés 
szerkezetére és annak elfogadására a helyi önkormányzatokra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.
A Társulás a féléves és éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási 
Tanács határozattal fogadja el. 
A Társulás gazdálkodásának jogszerűségét a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi, 
amelyről évente jelentést készít a Társulási Tanács számára.   

XXIV. A Megállapodás VII. fejezet  A Társulás pénzügyi forrása, költségvetése, vagyona 
cím Közös intézmények fenntartása, finanszírozása alcím  1. pontja hatályon kívül és a 
2. 3. pont az alábbiakban változik:

Hatályon kívül: 1. Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési 
intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.

1. A  közös  intézmények  fenntartása  és  finanszírozása,  forrásai  a  vonatkozó  állami 
költségvetési normatívákból történik. A normatívák és azok leigénylése, felhasználása 
és tervezése a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik.

2. A normatívák által nem fedezett  közös fenntartású intézmények költségeit a 
társulásban résztvevők a társulás éves költségvetésének összeállítása során 
határozzák meg. A közös fenntartású intézmények normatívák által nem 
fedezett  kiadásai  forrásául  a  Társulás  saját  pénzügyi  alapja  vehető 
igénybe.  Dönthet  a  Tanács  pótbefizetésben  is.  A  közösen  fenntartott 
intézmények  fejlesztési  és  felújítási  szükségletét  a  Társulás 
költségvetésében kell  megtervezni.  A fejlesztés  és  felújítás  kérdésében a 
Társulási Tanács dönt.

XXV. A Megállapodás VII. fejezet  A Társulás pénzügyi forrása, költségvetése, vagyona 
cím A Társulás vagyona alcím a következőkkel egészül ki:
A Társulás vagyonának köre:
- a feladatellátáshoz átadott vagyon,
- a  közös  beruházások,  fejlesztések  révén  létrejövő  vagyon,  mely  a 

Társulás közös vagyonát képezi,
- pályázati úton megszerzett vagyon.
A  Társulás  vagyonának  részét  képezi  a  Társulási  Tanács  döntésével 
szerzett, valamint a Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon.
A társulási tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács 
gyakorolja. 
 A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után 
megmaradó vagyont a tagoknak a társulás és a pénzügyi alap fennállása 
alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges támogatások, 
juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. A vagyon 
felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, 
hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. 
Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:
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A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A  Tanács  a  gazdálkodás,  a  vagyonkezelés  szabályszerűségének  felügyeletére  
Pénzügyi Bizottságot működtet.
Feladata:

- társulás pénz-és vagyonkezelésének, közbeszerzéseinek vizsgálata,

- a költségvetési szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező 
előírások betartásának ellenőrzése,

- a társult önkormányzatok kötelező befizetésének ellenőrzése,

- a  gazdálkodás  szabályszerűségének,  az  előirányzott  bevételek  és  kiadások  
teljesítésének vizsgálata,

- a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,

- a társulás vagyonának megóvása érdekében a teendő intézkedések kezdeményezése,

- a társulás és a költségvetési szervei belső ellenőrzési rendszerének működtetése,
A Pénzügyi Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a társulás és szerveinek 
irataiba betekinteni, a Társulási Tanács elnökétől tájékoztatást kérni.
A Pénzügyi Bizottság elnöke az ellenőrzés megkezdéséről tájékoztatni köteles a 
Társulási Tanács elnökét. 
Az ellenőrzés során a Bizottság a vonatkozó pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső 
ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
A Bizottság elnöke – a vizsgálat befejezését követő 15 napon belül – annak 
eredményéről tájékoztatja a Társulási Tanács elnökét.
Amennyiben a vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, úgy a Társulási Tanács elnöke 
rendellenesség megszüntetése érdekében a szükséges intézkedések megtétele iránt 
haladéktalanul intézkedik, illetőleg kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.
A Többcélú Kistérségi Társulás, annak Munkaszervezete, Intézménye(i), valamint a 
Többcélú Kistérségi Társulás keretei között létrejött intézményi társulások belső 
ellenőrzését a Munkaszervezeten belül létrehozott Belső ellenőrzési csoport látja el.

XXVI. A Megállapodás 1., 2., 2./a., 3. sz. mellékletei az alábbiak szerint módosul:

1., 2. sz. melléklet:

Somoskőújfalu Község Önkormányzata 3121 Somoskőújfalu, Semmelweis utca 2.

2./a. sz. melléklet
A közoktatási feladatok ellátására létrejött intézményfenntartó társulások, 

illetve ezek keretében együttműködő önkormányzatok
Általános Iskola:

1. Kazár Község Önkormányzata (székhely)
Vizslás Község Önkormányzata
Rákóczibánya Község Önkormányzata
Dorogháza Község Önkormányzata

2. Karancskeszi Község Önkormányzata (székhely)
Ipolytarnóc Község Önkormányzata 
3. Karancslapujtő Község Önkormányzata (székhely) 

Karancsberény Község Önkormányzata
Mihálygerge Község Önkormányzata 
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Egyházasgerge Község Önkormányzata
Karancsalja Község Önkormányzata

4. Magyargéc Község Önkormányzata (székhely)
Sóshartyán Község Önkormányzata

5. Ságújfalu Község Önkormányzata (székhely)
Kishartyán Község Önkormányzata
6. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely)

Mátraszele Község Önkormányzata

Általános iskola és óvoda
7. Cered Község Önkormányzata (székhely)

Zabar Község Önkormányzata
Szilaspogony Község Önkormányzata

8. Etes Község Önkormányzata (székhely)
Litke Község Önkormányzata
9. Karancsság Község Önkormányzata (székhely)

Szalmatercs Község Önkormányzata

Óvoda: 
10. Egyházasgerge község Önkormányzata (székhely)

Karancsberény Község Önkormányzata
11. Karancsalja Község Önkormányzata (székhely)

Karancskeszi Község Önkormányzata
12. Karancslapujtő Község Önkormányzata (székhely)

Mihálygerge Község Önkormányzata
13. Nógrádmegyer Község Önkormányzata (székhely)

Kishartyán Község Önkormányzata 
14. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely)

Ipolytarnóc Község Önkormányzata
15. Sóshartyán Község Önkormányzata (székhely)

Magyargéc Község Önkormányzata
16. Vizslás Község Önkormányzata (székhely) 

Kazár Község Önkormányzata
Rákóczibánya Község Önkormányzata

3. sz. melléklet:

A tagok szavazati jogosultsága

Település Lakosságszám
2008. 01. 01. Szavazatszám

Titkos szavazás 
esetén alkalmazott 

szavazatszám

Bárna          1 122    248 3
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Cered          1 260    278 3
Egyházasgerge             793    175 2
Etes          1 495    330 4
Ipolytarnóc             510    113 1
Karancsalja          1 639    362 4
Karancsberény             951    210 3
Karancskeszi          2 005    442 5
Karancslapujtő          2 872    634 8
Karancsság          1 221    269 3
Kazár          2 062    455 6
Kishartyán             612    135 2
Litke             903    199 2
Mátraszele          1 043    230 3
Mihálygerge             650    143 2
Rákóczibánya             667    147 2
Ságújfalu          1 063    234 3
Salgótarján        40 376    4 000 49
Somoskőújfalu          2 521    556 7
Sóshartyán             951    210 3
Szalmatercs             514    113 1
Szilaspogony             346    76 1
Vizslás          1 439    317 4
Zabar             563    124 1

Összesen: 67 578 10 000 122

Előterjesztést tárgyalja: Törvényességi véleményezésre 
bemutatva:
     Pénzügyi Bizottság Dr. Kádár Zsombor
    Szociális Bizottság        Jegyzői Kollégium elnöke
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Javaslat

az „ÉMOP-2009-4.2.1 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti  

alapellátások  infrastrukturális  fejlesztése”  című  pályázat  

benyújtására

Előterjesztő:

Svecz István
      munkaszervezet vezető

Előterjesztést előkészítette: Kakuk Adrienn

2009. augusztus

Tisztelt Tanács!
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Kiírásra került az ÉMOP-2009-4.2.1 pályázat, melynek címe a Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése. 
A  pályázat  célja  a  szociális  igazgatásról  ás  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III. 
törvényben  nevesített  szociális  alapszolgáltatások  (kivéve  a  tanya-  és  falugondnoki 
szolgálat),  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI. 
törvényben nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások) elérhetővé 
tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának 
megteremtésével,  új  férőhelyek  kialakításával  és  a  már  működő  ellátások  infrastrukturális 
fejlesztésével.

A pályázat két részből „A” és „B” komponensből áll. 
Az  „A”  komponensen belül  a  szociális  törvényben  nevesített  alapszolgáltatások  és  a 
gyermekvédelmi  törvényben  nevesített  gyermekjóléti  alapellátások  közül  a  következők 
fejlesztése támogatható:

• étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
• támogató szolgálat
• közösségi ellátások
• utcai szociális munka
• családsegítő szolgáltatás
• a Szociális törvény 65/F. §-ában meghatározott nappali ellátások
• gyermekjóléti szolgáltatás, valamint gyermekjóléti szolgálat
• valamint a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló formák közül a Gyermekvédelmi 

törvény 43 §-ban meghatározott családi napközi.
A  „B”  komponens célja  a  az  1997.  évi  XXXI.  törvény  (Gyermekvédelmi  törvény)  által 
nevesített  gyermekjóléti  alapellátások  köréből  a  gyermekek  napközbeni  ellátását  szolgáló 
bölcsődék férőhelyeinek bővítése, új intézmények létesítése és infrastrukturális feltételeinek 
javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése.

Mind a két komponens esetében az intézmények fenntartói nyújthatják be a pályázatot.

A támogatható tevékenységek köre három részből áll:

1. Önállóan  támogatható  tevékenységek: A  Szociális  törvény  szerinti  szociális 
alapszolgáltatásokhoz  (kivéve  tanya-  és  falugondnoki  szolgálat)  illetve  a 
Gyermekjóléti  törvény  szerinti  gyermekjóléti  alapellátásokhoz  (kivéve  az  átmeneti 
ellátásokat  és  a  bölcsőde)  kapcsolódó  infrastruktúra-fejlesztés  (épületbővítés, 
rekonstrukció, állapotjavítás, akadálymentesítés, indokolt esetben új építés).

2. Önállóan  nem  támogatható,  kapcsolódó  tevékenységek:  Eszközbeszerzés 
(berendezések, bútorok, támogató szolgálat nyújtására, illetve az étkeztetés ellátásának 
fejlesztése esetén járműbeszerzés)

3. Önállóan  nem  támogatható,  kötelezően  megvalósítandó  tevékenységek:  
Akadálymentesítés.
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A támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a.

A támogatás összege: 
- „A” komponens esetén:  5 – 100 millió Ft.  (50 millió Ft feletti támogatás kizárólag több  
telephelyre beadott pályázatok keretében adható.)
- „B” komponens esetén:  20 – 200 millió Ft (80 millió Ft feletti támogatás kizárólag több  
telephelyre beadott pályázatok keretében adható.)

Előleg: Jelen  pályázati  kiírás  keretében  támogatott  projektek  esetében  az  igénybe  vehető 
maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 35%-a.

A pályázatot 2009. szeptember 1. - 2009. december 1. között lehet benyújtani.

A  pályázat  benyújtásához  szükséges  előkészítési  munkálatok  -  a  Munkaszervezet  és  a 
Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgáltató  Központ  munkatársainak 
együttműködésében  -  folyamatban  vannak.  Első  lépésként  szükségletfelméréseket  kell 
elvégezni  a  pályázati  kiírásban  is  szereplő  szakterületeken  és  ez  alapján  megvizsgálni  a 
pályázatban való részvétel feltételeit. Az eddigi felmérések és egyeztetések során felvetődött 
több szakterületen is eszköz beszerzés (házi segítség nyújtás és Idősek Klubjai), több Idősek 
Klubjában  akadálymentesítés  valamint  a  Cereden  lévő  Idősek  Klubjában  férőhelybővítés. 
Továbbá a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében kábel modem rendszer kiépítése, 
valamint a gyermekjóléti szolgálat fejlesztését célozva egy kistérségi bölcsőde és/vagy családi 
napközi létrehozása.

Tisztelt Tanács!

Kérem, hogy az előterjesztést vitassa meg és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatot 
fogadja el!

Salgótarján, 2009. augusztus 14.

Svecz István
    munkaszervezet vezető
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Határozati javaslat

1. A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa támogató szándékát fejezi ki az 

ÉMOP-2009-4.2.1 a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton való részvételről.

2. A  Tanács  felkéri  a  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgáltató  Központ 

Igazgatóját  a  pályázatban  való  részvétel  feltételeinek  vizsgálatára,  különösen  a 

kistérségi bölcsőde és családi napközi létrehozására vonatkozóan. A szakmai vezetők 

mérjék fel  megvalósításának szükségességét,  nyilatkoztatva  az önkormányzatokat  a 

feladatellátáshoz megfelelő ingatlan felajánlásáról.

3. A  Tanács  felkéri  a  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgáltató  Központ 

Igazgatóját a pályázati anyag előkészítésére.

4.  A Tanács felkéri a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének 

vezetőjét a projektmenedzseri feladatok ellátására.

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2009. december 1-ig

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, Elnök
              Svecz István, Munkaszervezet vezető

Holecz Istvánné, Igazgató

Salgótarján, 2009. augusztus 14.

                                               Székyné dr. Sztrémi Melinda
                                           Elnök

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Székhely: 3100 Salgótarján, Füleki út 41.
Telefon: 32/ 422-407

e-mail: kiszogyeszok@salgotarjan.hu
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Előterjesztést 

Előterjesztést tárgyalja:                                 Törvé  
nyességi véleményezésre bemutatva:

Dr.  Kádár 
Zsombor

Jegyzői Kollégium elnöke

Javaslat
A „TÁMOP 5.4.3-09/2 Házi segítségnyújtás fejlesztése” című 

pályázat benyújtására 

Előterjesztő:

Holecz Istvánné
igazgató

Előterjesztést előkészítette: Holecz Istvánné

2009. augusztus

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Székhely: 3100 Salgótarján, Füleki út 41.
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Telefon: 32/ 422-407
e-mail: kiszogyeszok@salgotarjan.hu

      ____________________________________________________________

Tisztelt Tanács! 

Az elmúlt  évek felmérései szerint egyre többen vannak, akik segítség nélkül nem képesek 
ellátni önmagukat az otthonukban, és ezért egyre növekszik az otthoni ellátás iránti igény is. 
A most  megjelent  európai  uniós  pályázat  a  házi  segítségnyújtó  szolgáltatások  fejlesztését 
célozza az ápolási díjban részesülők részmunkaidős foglalkoztatásával. 

A pályázat  címe:  „Házi segítségnyújtás  fejlesztése”,  kódszáma:  illetve TÁMOP 5.4.3-09/2 
(konvergencia régiók). 

Mire igényelhető uniós támogatás?

A konstrukció keretében elsősorban a programban résztvevők segédgondozói tevékenységre 
felkészítő  képzésére,  részmunkaidős  foglalkoztatására,  a  szakmai  támogató,  segítő 
szolgáltatások nyújtására igényelhető uniós támogatás.

Kik pályázhatnak?

A konstrukció keretében pályázhat önkormányzat,  mely házi segítségnyújtó szolgálatot tart 
fenn, illetve az önálló jogi személyiséggel, és önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező házi 
segítségnyújtó  szolgálat  az  általa  ellátott  terület(ek)  települési  önkormányzataival 
konzorciumot alkotva. 

Mekkora az elnyerhető támogatás összege?

Az elnyerhető támogatás összege a konvergencia régiók esetében 10 ezer fős vagy az alatti 
településeknél, valamint azok konzorciumainál egyaránt 22 millió és 30 millió Ft között lehet. 
10 ezer fő feletti településeknél, valamint azon konzorciumok esetén, amelyeknek legalább 
egy 10 ezer fő feletti település a tagja, az elnyerhető támogatás összege legalább 25 millió és 
legfeljebb 35 millió Ft lehet.

Hogyan lehet jelentkezni?

A  pályázatokat  2009.  augusztus  30.  és  2009.  szeptember  30.  között  lehet  benyújtani  a 
következő  címre:  ESZA  Társadalmi  Szolgáltató  Nonprofit  Kft.,  1385  Budapest,  Pf.  818 
(nagyobb méretű csomag esetén: 1134 Budapest, Váci út 45., C. épület.). 

A pályázathoz önerő nem szükséges!

A szükségletfelmérés  elkezdődött  az  ápolási  díjban részesülők  köréről,  megfelelő  létszám 
esetében szeretnénk a pályázatot benyújtani.

Kérem a Tisztelt Tanács támogató hozzájárulását.
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Salgótarján, 2009. augusztus 26.

Határozati javaslat

1. A Salgótarjáni  Kistérség Többcélú  Társulása Tanácsa támogatja  a  „TÁMOP 5.4.3-
09/2 Házi segítségnyújtás fejlesztése” c. pályázaton való részvételt.

2. A  Tanács  felkéri  a  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgáltató  Központ 
Igazgatóját  a  pályázatban  való  részvétel  feltételeinek  vizsgálatára,  az  ehhez 
kapcsolódó  szükségletfelmérések  elvégzésére,  ezt  követően  a  pályázati  anyag 
elkészítésére és határidőre történő benyújtására.

Határidő: folyamatos, legkésőbb: 2009. szeptember 30.

Felelős:     Svecz István, munkaszervezet vezető
Holecz Istvánné, igazgató

Salgótarján, 2009. augusztus 17.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
    elnök
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Jegyzőkönyvi kivonat

Készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. IX. 10-én 
tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Szentes Dezső polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet  
Szalmatercs  Község  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(IX. 10.) sz. határozata.

Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1.  a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának 
Tanácsa A Társulási Megállapodásának a melléklet 
szerinti módosítását elfogadja, és  egyetért a következő 
ponttal:         

2.A  Tanács  felkéri  a  Munkaszervezet  vezetőjét  a  Társulási 
Megállapodás  egységes  szerkezetbe  foglalására.  Felelős: 
Svecz István Munkaszervezet vezető

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

K.m.f.

Szentes Dezső sk.                             Dr.Juhász Tamásné sk.
                         polgármester                                          mb.körjegyző

A kivonat az eredetivel mindenben egyező!
Kelt: Szalmatercs, 2009. szeptember  12.

                                                 Dr.Juhász Tamásné
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                                                  mb.körjegyző

                                                                                        
Jegyzőkönyvi kivonat

Készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. IX. 10-én 
tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot,  melyet  
Szalmatercs  Község  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(IX. 10.) sz. határozata.

Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete   az 
ÉMOP-2009-4.2.1  a  „Szociális  alapszolgáltatások  és 

gyermekjóléti  alapellátások  infrastrukturális  fejlesztése” 

című pályázaton való részvételről támogatásukat fejezték ki.. 

Szalmatercs  Községi   Önkormányzat  a  feladatellátáshoz 

megfelelő  ingatlan  felajánlásáról  gondoskodik.  Egyetért  a 

következő pontok megvalósításával:

1.A  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  Tanácsa 

támogató  szándékát  fejezi  ki  az  ÉMOP-2009-4.2.1  a 

„Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton 

való részvételről.

2.A  Tanács  felkéri  a  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti 

Szolgáltató Központ Igazgatóját a pályázatban való részvétel 

feltételeinek vizsgálatára, különösen a kistérségi bölcsőde és 

családi  napközi  létrehozására  vonatkozóan.  A  szakmai 

vezetők  mérjék  fel  megvalósításának  szükségességét, 

nyilatkoztatva  az  önkormányzatokat  a  feladatellátáshoz 

megfelelő ingatlan felajánlásáról.
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3.A  Tanács  felkéri  a  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti 

Szolgáltató  Központ  Igazgatóját  a  pályázati  anyag 

előkészítésére.

4.A  Tanács  felkéri  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú 

Társulása Munkaszervezetének vezetőjét a projektmenedzseri 

feladatok ellátására.

5. Pályázati  határidő: folyamatos, legkésőbb 2009. december 
1-ig
Pályázatért felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda, Elnök 
Svecz István, Munkaszervezet vezető
Holecz Istvánné, Igazgató

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

K.m.f.

Szentes Dezső sk.                             Dr.Juhász Tamásné sk.
                         polgármester                                          mb.körjegyző

A kivonat az eredetivel mindenben egyező!
Kelt: Szalmatercs, 2009. szeptember  12.

                                                          

                                                 Dr.Juhász Tamásné
                                                  mb.körjegyző
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Jegyzőkönyvi kivonat

Készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. IX. 10-én 
tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot,  melyet  
Szalmatercs  Község  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(IX. 10.) sz. határozata.

Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulásának Tanácsát 
támogatja    a  „TÁMOP  5.4.3-09/2  Házi  segítségnyújtás 
fejlesztése”  c.  pályázaton  való  részvételben.  Egyetért  az 
alábbi pontokkal:
1.A  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulása  Tanácsa 
támogatja  a  „TÁMOP  5.4.3-09/2  Házi  segítségnyújtás 
fejlesztése” c. pályázaton való részvételt.
2.A  Tanács  felkéri  a  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgáltató Központ Igazgatóját a pályázatban való részvétel 
feltételeinek  vizsgálatára,  az  ehhez  kapcsolódó 
szükségletfelmérések  elvégzésére,  ezt  követően  a  pályázati 
anyag elkészítésére és határidőre történő benyújtására.
3.Pályázati  határidő:  folyamatos,  legkésőbb:  2009. 
szeptember 30.
   Pályázatért felelős: Svecz István, munkaszervezet vezető
                                  Holecz Istvánné, igazgató

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

K.m.f.

Szentes Dezső sk.                             Dr.Juhász Tamásné sk.
                         polgármester                                          mb.körjegyző
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A kivonat az eredetivel mindenben egyező!
Kelt: Szalmatercs, 2009. szeptember  12.

                                                 Dr.Juhász Tamásné
                                                  mb.körjegyző

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. IX. 10-én 
tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Szentes  Dezső  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  határozati  javaslatot,  melyet  
Szalmatercs  Község  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szalmatercs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  ………/2009. 
(IX. 10.) sz. határozata.

Szalmatercs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –
amennyiben  a  Tudás-központ  Egyesületsikerrel  nyújt  be 
Támogatási  kérelmet  az  Európai  Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  a  vidéki  gazdaság  és 
lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások  körében  az 
Integrált  Közösségi  és  Szolgáltató  Tér  kialakítására  és 
működtetésére  –  hozzájárul  a  pályázati  dokumentumokban 
foglalt fejlesztések teljes jogú végrehajtásához. Az Egyesület 
a fejlesztést az önkormányzat  kizárólagos tulajdonában álló, 
Szalmatercs,  Kossuth  út  54.  szám  alatti,  266/1  hrsz. 
Ingatlanban valósítja meg.  A Képviselőtestület  továbbá úgy 
döntött,  hogy működtetésre átadja az Integrált  Közösségi és 
Szolgáltatói  Teret a megvalósítását követően, minimálisan 5 
évre az Egyesület számára.

Tudás-Központ  Egyesület,  Székhelye:  2017  Pócsmegyer, 
Aradi u. 14. adószáma: 18260405-1-43, elnöke: Tóth András.

Határidő : értelemszerű
Felelős : Szentes Dezső polgármester

K.m.f.

Szentes Dezső sk.                             Dr.Juhász Tamásné sk.
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                         polgármester                                          mb.körjegyző

A kivonat az eredetivel mindenben egyező!
Kelt: Szalmatercs, 2009. szeptember  12.

                                                 Dr.Juhász Tamásné
                                                  mb.körjegyző
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