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megtárgyalta  a  „Szécsény  Térsége  Humánszolgáltató  Intézményfenntartó  Társulás
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  módosításáról”  szóló  előterjesztést,  és  az
alábbi határozatot hozta:
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                                                                                     1/2016.(I.23.) sz. határozat melléklete  

Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Szécsény  Térsége  Humánszolgáltató  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsa  a
Szécsény  Térsége  Humánszolgáltató  Intézményfenntartó  Társulás  17/2015.(XI.25.)
határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi 1.számú melléklettel egészül ki

Kormányzati funkciószám Kormányzati funkció megnevezése

1. 101144
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása
(kivéve alacsonyküszöbű ellátás)

2. 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
3. 104043 Család- és gyermekjóléti központ
4. 107052 Házi segítségnyújtás

Szécsény, 2016. január 23.

                                                    Stayer László Péter
                                                    társulás elnöke 



SZÉCSÉNY TÉRSÉGE HUMÁNSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSÁNAK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szécsény járás önkormányzatai  - a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Mötv.)  87.§-ban  foglalt  felhatalmazás  szerint
létrehozzák  a  Szécsény  Térsége  Humánszolgáltató  Intézményfenntartó  Társulását  abból  a
célból,  hogy a  járás  lakói  az  önkormányzati  közszolgáltatásokhoz  minél  teljesebb körben
jussanak hozzá. Az önkormányzatok számára, törvényben meghatározott kötelező és önként
vállalt feladat- és hatáskörének, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat-
és  határkörének  hatékonyabb,  célszerűbb  ellátását.  A  társulás  keretében  történő
együttműködéssel  minél  teljesebben,  forrásaik  célszerű  és  optimális  felhasználásával
biztosítsák a magasabb színtű ellátást  és szolgáltatást.  Testületeik döntése alapján társulási
megállapodást kötnek, amelyek szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a társulási
tanács az alábbiak szerint állapítja meg:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Társulás  neve:  Szécsény Térsége  Humánszolgáltató  Intézményfenntartó  Társulás
(továbbiakban: Társulás).

2. A Társulás székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 
 

3. A Társulás tagjainak neve, székhelye és képviselője:

Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Stayer László Péter - polgármester

Hollókő Község Önkormányzata
3176 Hollókő, Kossuth út 74.
Szabó Csaba - polgármester

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
Kovács Imre - polgármester

Magyargéc Község Önkormányzata
3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.
Velki Róbert - polgármester

Nógrádsipek Község Önkormányzata
3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.
Vizi Zoltán - polgármester

Nógrádszakál Községi Önkormányzat
3187 Nógrádszakál, Madách út 18. 
Radvánszky Judit - polgármester

Piliny Község Önkormányzata
3134 Piliny, Losonci út 25.
Lehoczki Szabolcs - polgármester



Rimóc Község Önkormányzata
3177 Rimóc, Madách I. tér 1.
Beszkid Andor - polgármester

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata
3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 30.
Keresztes Imre - polgármester

Nógrádmegyer Község Önkormányzata
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 79.
Verbói Gábor József - polgármester

             
           Varsány Község Önkormányzata
           3178 Varsány, Rákóczi út 1.
           Kanyó Judit Erzsébet - polgármester

Nagylóc Község Önkormányzata
3175 Nagylóc, Március 15. tér 4.
Péter Gábor - polgármester

           Endrefalva Község Önkormányzata
           3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53.
           Csóriné Botyánszki Ágnes - polgármester

           Szalmatercs Község Önkormányzata
           3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.
           Takács Tamás - polgármester

4. A Társulás illetékessége, működési köre:

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások vonatkozásában:
a  társulási  megállapodás  1.  számú mellékletben  felsorolt  települési  önkormányzatok
közigazgatási területe

Család- és gyermekjóléti központ vonatkozásában:
a  társulási  megállapodás  2.  számú mellékletben  felsorolt  települési  önkormányzatok
közigazgatási területe

Házi segítségnyújtás vonatkozásában:
a  társulási  megállapodás  3.  számú mellékletben  felsorolt  települési  önkormányzatok
közigazgatási területe

Közösségi ellátások vonatkozásában:
a  társulási  megállapodás  4.  számú mellékletben  felsorolt  települési  önkormányzatok
közigazgatási területe

5. A  Társulás  bélyegzője:  Szécsény  Térsége  Humánszolgáltató  Intézményfenntartó
Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen a Magyarország címere látható.

6. A Társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás 
Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

7. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese látja
el.



II.

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

1. A társulás  célja,  hogy  a  járás  lakossága  azonos  eséllyel  hozzájuthasson  a  helyi
közszolgáltatási feladatkörbe tartozó gyermekjóléti és szociális alapellátás szolgáltatásaihoz.
Továbbá  e  szolgáltatásokat  a  járás  valamennyi  települési  önkormányzatára  kiterjedően
megszervezzék,  integrált  szervezeti  keretek  között  azonos  feltételek  mellett  biztosítsák  a
közigazgatási területükön élők számára.

2. A társulás által ellátott feladat és hatáskörök
 A Mötv. 10.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott
kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.
A  Mötv.  13.§  (1)  bekezdés  8.  pontja  szerinti  szociális,  gyermekjóléti  szolgáltatások  és
ellátások.
A társult települési önkormányzatok közigazgatási és ellátási területén a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és
a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvényben  meghatározottak  alapján  a
feladatok ellátása az alábbi területekre terjed ki:

 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

 Család- és gyermekjóléti központ

 Házi segítségnyújtás

 Közösségi ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása

III.

A TÁRSULÁS SZERVEI

1. Társulás szervei:
- Társulási Tanács

            A Társulás tisztségviselői:
- A Társulás Elnöke
- A Társulás Elnökhelyettese

IV.

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 

 Társulási Tanács 

A Társulási Tanács jogállása

1. A Tanács a Társulás vezető és döntést hozó szerve.

2. A  Társulás  feladatai  és  hatáskörei a  Tanácsot  illetik  meg.  A Tanács  feladatai  és
hatáskörei a társulás egyéb szerveire nem ruházhatók át.

3. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok. 



A Társulási Tanács ülései

4. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:

a) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal;
b) a társulási tanács által meghatározott esetekben;
c) a  társulás  tagjai  egynegyedének  –  napirendet  tartalmazó  –  indítványára,  annak

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;
d) a Nógrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának kezdeményezésére, annak

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

4.1. Ha  a  c)  pontban  foglalt  esetben  a  Társulási  Tanács  elnöke  nem  tesz  eleget  az
indítványnak, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja hívja össze a Társulási
Tanács ülését.

4.2. A Társulási Tanács üléseinek időpontjait éves munkatervében határozza meg, amely
évközben is módosítható, felülvizsgálható 

5. A társulás  ülése  nyilvános.  A nyilvános  ülésen  a  hallgatóság  az  ülés  rendjét  nem
zavarhatja. 

6. A társulási tanács zárt ülést tart az elnök, illetve elnökhelyettes választása, 
kinevezése, felmentése kapcsán.

A meghívó

7. A Társulási Tanács ülésének meghívóját  az ülés előtt  legalább  5 nappal korábban
meg kell küldeni a tagoknak és a tanácskozási joggal meghívottaknak.

8. A Társulási Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vesznek:
a társult települések jegyzői

Soron kívüli ülés

9. A Társulási Tanács tagjai soron kívüli ülés összehívását is kezdeményezhetik. 

10.  Az erre vonatkozó indítványt – a javasolt napirendi pont, valamint a rendkívüli ülés
összehívásának indokaival – a társulás elnökének kell írásban előterjeszteni.

11.  A soron kívüli ülés időpontját az elnök az indítvány benyújtásától számított 15 napon
belül köteles kitűzni. A meghívót ebben az esetben legalább 5 nappal előbb kézbesíteni kell.

12.  Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a meghívó az ülés előtt 24 órával is küldhető.
Ehhez  bármilyen  értesítési  mód  igénybe  vehető,  el  lehet  tekinteni  az  írásbeliségtől,  de  a
sürgősség okát közölni kell.

Az előterjesztés

13.  A napirendek tárgyalása előterjesztés alapján történik. 

A jegyzőkönyv

14.  A Társulási Tanács üléseiről az önkormányzati törvény képviselő-testületi üléseinek
jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. 



15.  A jegyzőkönyvet  az  elnök  és  a  társulási  ülésen  kijelölt  jegyzőkönyvvezető  és  2
társulási tanácstag írja alá.

16.  A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának.

A Társulási Tanács ülésének vezetése

17.  A  Társulási  Tanács  üléseit  az  elnök,  távolléte  és  akadályoztatása  esetén  az  őt
helyettesítő elnökhelyettes vezeti le.  

Döntéshozatal

18. A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha a társult önkormányzatok képviselőinek
több mint a fele jelen van.

Határozatképtelenség esetén a Tanács elnöke 15 napon belül ismételten összehívja az ülést,
illetve az elmaradt napirendi pontot a soron következő ülés elé ismételten előterjeszti.  

A határozathozatalból  kizárható  az,  akit,  vagy akinek hozzátartozóját  az  ügy személyesen
érinti. 

A tag köteles bejelenteni a személyes érintettséget. 

A kizárásról az érintett tag kezdeményezésére vagy bármely tag javaslatára a Tanács dönt. 

A kizárt tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 

Az ülés jegyzőkönyvében az előzek miatt nem szavazó tagok nevét külön fel kell tüntetni.    

19. A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani. 

20. A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.

21. A Társulási Tanács minősített többségi szavazata szükséges:
- a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata megalkotásához;
- a társulási megállapodás módosításához, kiegészítéséhez.
- a társulásból történő kizárásról.
- a társulás megszűntetéséhez

 

22. Nem  születik  döntés,  és  a  javaslat  újra  tárgyalható,  ha  a  döntéseknél  blokkoló
kisebbségi vélemény van. 
Blokkoló kisebbségi véleménynek minősül a tagok 1/3-os arányának ellentétes szavazata. 

23. A társulás határozatait  külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően –  folyamatos
sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:

 
Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának

… /… év (… hó… nap) számú határozata

24. A határozatokról nyilvántartást vezet.



25. A határozatokat  a  Tanács  ülését  követő  3  munkanapon  belül  meg  kell  küldeni  a
végrehajtásért felelős személyeknek, szerveknek. 

 A Társulás tisztségviselői

A Társulás elnöke

1. A Társulás Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ.

2. Az  elnök  személyére  a  Társulási  Tanács  bármely  tagja  javaslatot  tehet.  A jelölté
váláshoz a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges.

3. A Társulási  Tanács  elnökének  megválasztásához  a  tagok  szavazatainak  minősített
többsége kell.

4. Amennyiben a Társulási Tanács alakuló ülésen egyik jelölt sem kapja meg 3. pontban
meghatározott számú igen szavazatot, vagy a Társulási Tanács tagjai az elnök személyére nem
tettek  javaslatot,  úgy  a  Társulási  Tanács  elnöke  a   társulás  székhely  településének
önkormányzatának polgármestere. 

5. A társulás elnöke szervezi a társulás munkáját.

6. Az elnök feladatai és hatásköre:

- előkészíti és összehívja a Tanács üléseit,
- vezeti az üléseket,
- érvényt szerez az SZMSZ szabályainak,
- gondoskodik a döntések és a Társulás más feladatainak végrehajtásáról,
- ellátja a Társulás képviseletét,
- kapcsolatot tart különböző szervekkel,
- megszervezi,  biztosítja  a  Társulás  működésével  kapcsolatos  ügyviteli,

adminisztratív feladatok ellátását.

A Társulás elnökhelyettese

7. A Társulási  Tanács  az  önkormányzatok  választási  ciklusának  idejére  a  saját  tagjai
sorából 1 fő elnökhelyettest választ az elnök helyettesítésére és munkájának segítésére. 

V.

A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE 

1. Az elkészített költségvetés tervezetét az elnök a Magyarország költségvetéséről szóló
törvény  elfogadását  követő  45  napon  belül  a  Tanács  elé  terjeszti,  melyről  az
határozatot hoz. 



2. Az elkészített  zárszámadás tervezetet a Társulás és intézménye adatait összevontan
tartalmazó  éves  pénzforgalmi  jelentést,  könyvviteli  mérleget,  pénzmaradvány
kimutatást  és  eredménykimutatást az  elnök  a  költségvetési  évet  követően  négy
hónapon belül terjeszti a Társulási Tanács elé. A Társulási Tanács a zárszámadásról
határozatot hoz.  

VI.

 VAGYONA

A társulás vagyonnal nem rendelkezik. 

VII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Társulás törvényességi felügyeletét a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya látja el.

2. A szervezeti  és  működési  szabályzat  a  Tanács  által  történt  elfogadás  napján  lép
hatályba.

A szervezeti és működési szabályzatban foglaltakat

Szécsény Város Képviselő-testülete számú határozatával,
Varsány Község Képviselő testülete számú határozatával,
Ludányhalászi Község Képviselő-testülete számú határozatával,
Magyargéc Község Képviselő-testülete számú határozatával,
Nógrádmegyer Község Képviselő-testülete számú határozatával,
Nógrádsipek Község Képviselő-testülete számú határozatával,
Nógrádszakál Község Képviselő-testülete számú határozatával,
Piliny Község Képviselő-testülete számú határozatával,
Rimóc Község Képviselő-testülete számú határozatával,
Szécsényfelfalu Község Képviselő-testülete számú határozatával,
Hollókő Község Képviselő-testülete számú határozatával,
Nagylóc Község Képviselő-testülete számú határozatával, 
Endrefalva Község Képviselő-testülete számú határozatával,
Szalmatercs Község Képviselő-testülete számú határozatával
jóváhagyta.

Szécsény, 2016. január 14.

p.h. p.h. p.h.

…………………….…….. …………………………… ……………...……………
Stayer László Péter Szabó Csaba Kovács Imre

polgármester polgármester polgármester



p.h. p.h. p.h.

…………………….…….. …………………………… …………………………..
Kanyó Judit Erzsébet Velki Róbert Verbói Gábor József

polgármester polgármester polgármester

p.h. p.h. p.h.

…………………….…….. …………………………… …………………………..
Vizi Zoltán Radvánszky Judit Lehoczki Szabolcs

polgármester polgármester polgármester

p.h. p.h. p.h.

…………………….…….. …………………………… …………………………..
Beszkid Andor Keresztes Imre Péter Gábor
polgármester polgármester polgármester       

p.h. p.h.

…………………….…….. …………………………
Csóriné Botyánszki Ágnes Takács Tamás

polgármester polgármester

1.számú melléklet

Kormányzati funkciószám Kormányzati funkció megnevezése

1. 101144
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása
(kivéve alacsonyküszöbű ellátás)

2. 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
3. 104043 Család- és gyermekjóléti központ
4. 107052 Házi segítségnyújtás
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