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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban: Társulás) helyi önkor-
mányzatok jogi személyiségű társulása, mely a helyi önkormányzatok társulásairól és együtt-
működéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: társulási törvény) alapján 
2008. június 1-jén jött létre költségvetési szervként, társulási megállapodás és alapító okirat 
elfogadásával. 
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló 2009. évi CIX. törvény 22.§-a módosította a társulási törvény 17. §-át. Ennek megfele-
lően a helyi önkormányzatok társulásai 2010. január 1-jétől nem költségvetési szervek, hanem 
költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szervek, 
melyeknek létrehozásához társulási megállapodás szükséges. Így 2010. január 1-jétől a Társu-
lás alapító okirata hatályát vesztette.  
Az alapító okiratot érintő, illetve egyéb jogszabályi változások szükségessé tették a Társulási 
megállapodás több ponton való módosítását is. 
 
A Társulási Tanács többször napirendjére tűzte a Társulási megállapodás módosítását, azon-
ban  2010. november 12-ei, majd a 2011. január 26-ai ülésen sem közeledtek a felek állás-
pontjai. A nézetkülönbségek elsősorban a Társulási Tanácsban a szavazati arányok meghatá-
rozásából eredtek. Két változat körül alakult ki a vita, melynek lényege, hogy egyik verzió 
szerint a szavazati arányok a mindenkori költségvetési hozzájárulás arányában, a másik verzió 
szerint pedig a tanulólétszám arányában kerüljenek meghatározásra. 
 
Végül az önkormányzatok többszöri egyeztetésének eredményeként kialakult a közös állás-
pont, amely szerint a szavazati arányok a költségvetési hozzájárulás és a tárgyévet megelőző 
év október 1-jei, Országos statisztikai adatgyűjtési programban rögzített nyitó tanulólétszám-
ok alapján meghatározott arányok átlagolásával kerüljenek megállapításra a tárgyévre vonat-
kozó költségvetésben. Abban az esetben tehát, ha képviselőtestületek és közgyűlések jóvá-
hagyják a Társulási megállapodás módosítását, az önkormányzatok szavazati arányai a követ-
kezőképpen alakulnak 2011-ben: 
 

Önkormányzat 
neve 

Tanulólétszám 
a 2010. októberi 
OSAP alapján 

(fő) 

Szavazati 
arány1 

(%) 

Költségvetési 
hozzájárulás 

(ezer Ft) 

Szavazati 
arány2 

(%) 

Össz. szava-
zati arány 

(%) 

Balassagyarmat 
Város Önkor-
mányzata 

1936 31,05% 11 718 33,37% 32,21% 

Nógrád Megye 
Önkormányzata 

2021 32,41% 10 196 29,03% 30,72% 

Nógrádsáp 
Község Ön-
kormányzata 

26 0,42% 135 0,38% 0,40% 

Salgótarján 
Megyei Jogú 
Város Önkor-
mányzata 

2176 34,90% 12 776 36,38% 35,64% 

Szécsény Város 
Önkormányzata  

76 1,22% 292 0,83% 1,03% 

Összesen 6235 100,00% 35 117 100,00% 100,00% 
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Az előzőek alapján a Társulási megállapodás – korábban sokszor vitatott – IV/1. pontja a kö-
vetkezőképpen módosul: 
 
„1.) A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
A Társulási Tanács tagjai a Társulás tagjainak a tárgyévi költségvetési hozzájárulása alapján 
megállapított arány és a tárgyévet megelőző év október 1-jei, Országos statisztikai adatgyűj-
tési programban rögzített nyitó tanulólétszámok alapján megállapított arány egyszerű szám-
tani átlagaként meghatározott arányok szerint rendelkeznek szavazattal. A Társulási Tanács 
egyik tagja sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével. A szavazati arányokat a Társulá-
si Tanács a Társulás tárgyévre vonatkozó költségvetésének elfogadásával egyidejűleg hatá-
rozza meg. 
A költségvetési hozzájárulás két részből áll:  
1. általános működési kiadásokhoz való költségvetési hozzájárulás, 
2. közös képzőhelyek működtetéséhez való költségvetési hozzájárulás. 
A tárgyévi általános működési kiadásokhoz való költségvetési hozzájárulás arányának meg-
határozása, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (6) bekezdésében meghatá-
rozott Országos statisztikai adatgyűjtési programban a közoktatási intézmények által kötele-
zően szolgáltatott, a tárgyévet megelőző év október 1-jei nyitó létszámok alapján történik.  
A közös képzőhelyek tárgyévi működtetéséhez való költségvetési hozzájárulás arányának 
meghatározása a közös modultérképeknek megfelelően, a tárgyévre meghatározott óraterv 
alapján, a Társulás Önköltség-számítási Szabályzata VI. pontjában foglaltak szerint törté-
nik.”  
 
A Társulási megállapodás szövegében további módosítások is szükségessé válnak, amelyek a 
következők: 
 

1.) a Társulási megállapodásból hiányzó, de az Alapító okiratban szereplő adatok 
átkerülnek a Társulási megállapodásba (pl. a társulás alaptevékenysége) 

2.) az Alapító okiratra történő hivatkozások kikerülnek a Társulási megállapodásból 
3.) pontosításra kerülnek a Társulási megállapodásban a Társulási Tanács és az elnök, 

elnökhelyettesek tisztújítására vonatkozó rendelkezések 
4.) a Magyar Államkincstár kezdeményezésére módosításra kerül a Társulás 

alaptevékenysége 
5.) pontosításra kerül a költségvetési hozzájárulás kiszámításának, megállapításának és 

teljesítésének módja 
6.) törlésre kerül a Társulási megállapodás 1. sz. melléklete, mely az 2008. évi 

költségvetési hozzájárulás arányát tartalmazza, ezáltal a 2. sz. melléklet 1. számúra 
változik 

7.) a területi munkabizottságok az eddigi tapasztalatok alapján nem töltötték be 
funkciójukat, ezért a Társulási Tanács területi munkabizottságainak létrehozásáról, 
működéséről szóló rendelkezések kikerülnek a Társulási megállapodásból 

8.) törlésre kerül a költségvetési szerv kifejezés az egyes rendelkezésekből 
9.) sor kerül még további, kevésbé jelentős, aktualitását vesztett rendelkezés törlésére, ill. 

néhány rendelkezés pontosítására 
 
A Társulási megállapodás tervezett módosításait a határozati javaslat 1. számú melléklete, a 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást a 2. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
Az előterjesztésben foglaltak alapján indítványozom a T. Közgyűlésnek, hogy a Nógrád Me-
gyei Szakképzés-szervezési Társulás – a határozati javaslat 1. és 2. számú mellékletét képező, 
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a Társulási Tanács 2011. május 4-ei ülésén elfogadott – Társulási megállapodásának módosí-
tását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást hagyja jóvá.  
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodása módosításá-

nak jóváhagyására 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Nógrád Megyei Szakképzés-

szervezési Társulás Társulási megállapodásának a határozat 1. számú melléklete szerinti 
módosítását, valamint 2. számú melléklete szerinti módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási megállapodást. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás módosításának, valamint a 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodásának az aláírására. 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
 
 
Salgótarján, 2011. május 10. 
 

Becsó Zsolt 
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............../2011. (V. 26.) Kgy. határozat 1. számú melléklete 
 

Társulási megállapodás 
módosítás 
(tervezet) 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 
12.), képviselője Medvácz Lajos polgármester, 
 
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), képviselője Becsó 
Zsolt elnök, 
 
Nógrádsáp Község Önkormányzata (2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7.), képviselője Pintér 
Bertalan polgármester, 
 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.), kép-
viselője Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester, 
 
Szécsény Város Önkormányzata (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.), képviselője Stayer 
László polgármester, 
 
mint a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás tagjai 
 
 a szakképzéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok végrehajtására 2008. május 29-én 
kötött Társulási megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosítására az alábbi feltéte-
lek szerint állapodnak meg: 
 
1. A Megállapodás I. Általános rendelkezések pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1.) A társulás megnevezése: Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (a 

továbbiakban: Társulás) 
A társulás rövid neve: Nógrád TISZK 
A társulás székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. 
A társulás telephelyei: 2660 Balassagyarmat, Szondi u. 15-19. 
    3100 Salgótarján, Csokonai út 21-29. 

 
2.) A társulás alapításának időpontja: 2008. június 1. 
 
3.) A társulás jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti 

rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önkormányzati 
költségvetési körbe tartozó szerv. Működése során - külön törvényben foglaltak szerint - a 
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 
4.) A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás térségi integrált szakképző központ. A 

társulás a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet. 
 
5.) A társulás bélyegzője: „Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás, Salgótarján” 

felirattal ellátott körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével 
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6.) A társulás működési területe: a Társulásba tagként belépő önkormányzatok közigazgatási 
területe 

 
7.) A társulás tagjainak neve és székhelye: 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12. 
 
Nógrád Megye Önkormányzata 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
 
Nógrádsáp Község Önkormányzata 
2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7. 
 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 
 
Szécsény Város Önkormányzata 
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 
 

8.) A társulás törzskönyvi nyilvántartási száma: 765 341 
 
9.) A társulás alaptevékenysége: 
 

Szakágazati besorolása: 856000 Oktatást kiegészítő tevékenység  
 

 Szakfeladat száma és megnevezése: 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 
749031 Módszertani szakirányítás 
821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás  
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
856092 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
programok   
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 
részére 
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890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fej-
lesztését segítő programok 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatá-
suk  
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
A társulás alaptevékenységét meghatározó jogszabályok: 
 

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 

 
10.) A társulás vállalkozási tevékenysége: 
 

Szakfeladat száma és megnevezése: 

479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem  

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
 

A társulás vállalkozási tevékenysége az összbevétel 30 %-át nem haladhatja meg. A vál-
lalkozás eredményét az alaptevékenység ellátására köteles fordítani.” 

 
2. A Megállapodás II. pontja az alábbi 20. ponttal egészül ki: 
 
„20.) Szervezi és koordinálja a központi képzőhelyeken folyó gyakorlati képzést.” 
 
3. A Megállapodás III/2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„2.) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel ho-
zott döntése szükséges: 

− a Társulási megállapodás jóváhagyásához, 
− a Társulási megállapodás módosításához, 
− a Társulási megállapodás megszüntetéséhez, 
− a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 
− a társulásból történő rendkívüli kilépés esetén.” 
 

4. A Megállapodás IV/1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„1.) A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
A Társulási Tanács tagjai a Társulás tagjainak a tárgyévi költségvetési hozzájárulása alapján 
megállapított arány és a tárgyévet megelőző év október 1-jei, Országos statisztikai adatgyűj-
tési programban rögzített nyitó tanulólétszámok alapján megállapított arány egyszerű szám-
tani átlagaként meghatározott arányok szerint rendelkeznek szavazattal. A Társulási Tanács 
egyik tagja sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével. A szavazati arányokat a Társulá-
si Tanács a Társulás tárgyévre vonatkozó költségvetésének elfogadásával egyidejűleg hatá-
rozza meg. 
A költségvetési hozzájárulás két részből áll:  
1. általános működési kiadásokhoz való költségvetési hozzájárulás, 
2. közös képzőhelyek működtetéséhez való költségvetési hozzájárulás. 
A tárgyévi általános működési kiadásokhoz való költségvetési hozzájárulás arányának meg-
határozása, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (6) bekezdésében meghatá-
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rozott Országos statisztikai adatgyűjtési programban a közoktatási intézmények által kötele-
zően szolgáltatott, a tárgyévet megelőző év október 1-jei nyitó létszámok alapján történik.  
A közös képzőhelyek tárgyévi működtetéséhez való költségvetési hozzájárulás arányának 
meghatározása a közös modultérképeknek megfelelően, a tárgyévre meghatározott óraterv 
alapján, a Társulás Önköltség-számítási Szabályzata VI. pontjában foglaltak szerint törté-
nik.” 
 
5. A Megállapodás IV/3. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.) Szavazni személyesen, vagy a 2.) pontban meghatározott személy által lehet.  
A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ, nyílt szavazással. A 
választás során figyelemmel kell lenni arra, hogy Balassagyarmat és Salgótarján térsége is 
képviselve legyen. Az elnök és elnökhelyettesek személyére a Társulási Tanács tagjai tesznek 
javaslatot. Az önkormányzati választások évében az új polgármesterek, illetve a megyei köz-
gyűlés elnökének megválasztását követő 3 hónapon belül a Társulási Tanács tisztújítást tart. 
 
Az elnök és elnökhelyettes tisztsége megszűnik: 

a) az új elnök és elnökhelyettes megválasztásával, 
b) a tisztségviselő Társulási Tanácsi tagságának megszűnésével, 
c) a tisztségviselő tisztségről történő lemondásával, 
d) a tisztségviselő halálával, 
e) a társulás megszűnésével.  

 
A Társulási Tanács elnökének feladatai: 

a) képviseli a Társulást, 
b) összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését, 
c) aláírja az ülés jegyzőkönyvét, 
d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkacsoport igazgatója felett, kivéve a kineve-

zési, felmentési, fegyelmi és kártérítési jogköröket, 
e) felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását.” 

 
6. A Megállapodás IV/5. pontj a az alábbiak szerint módosul: 
 
„5.) A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök, aka-
dályoztatása esetén az elnök által kijelölt elnökhelyettes, vagy a Társulási Tanács által felha-
talmazott képviselő hívja össze és vezeti. Az ülés helye: Salgótarján Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala. Kihelyezett ülés tartható a TISZK székhelyén vagy más társulási tag 
székhelyén.” 
 
7. A Megállapodás IV/6. pontj a az alábbiak szerint módosul: 

 
„6.)Az ülést össze kell hívni: 

- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, 
- a Társulási Tanács által meghatározott időpontban, 
- a Társulási Tanács bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára, 
- a Nógrád Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.” 

 
8. A Megállapodás IV/7. pontj a az alábbiak szerint módosul: 
 
„7.) A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselőtestület ülé-
séről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a jegyző-
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könyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 
tizenöt napon belül meg kell küldeni a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak.” 
 
9. A Megállapodás IV/12. pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a Megállapodás 

IV/13.-IV/18. pontjainak jelölése IV/12.-IV/17. pontra változik. 
 
10. A Megállapodás IV/12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„12.) A Társulási Tanács szakmai bizottságokat, Igazgatók Tanácsát, valamint Tanácsadó 
Testületet hoz létre. A szakmai bizottságokban az intézmények szakmai delegáltjai vesznek 
részt, fő tevékenységük szakmai kérdésekben történő egyeztetés. Az Igazgatók Tanácsát a 
térségi integrált szakképző központban résztvevő intézmények vezetői alkotják, a tanács az 
iskolákat érintő előterjesztéseket véleményezi. A Tanácsadó Testület a szakképzési szerkezet 
és a beiskolázási stratégia kialakításában lát el javaslattevő, véleményező szerepet a gazdál-
kodó szervezetek, szakmai érdekképviseletek, kamarák, munkaügyi központ képviselőinek 
részvételével.” 
 
11. A Megállapodás IV/15. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„15.) A nem önkormányzati fenntartású szakképző intézményt működtető fenntartókkal, fel-
sőoktatási intézményekkel, stb. a szakképzés szervezése tárgyában kötendő megállapodásról a 
Társulási Tanács dönt.” 
 
12. A Megállapodás IV/17. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„17.) A Társulási Tanács minősített többséget igénylő döntései: 

a) a Területi Munkabizottság javaslatától eltérő döntés meghozatala, 
b) a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása, 
c) a fejlesztési tervének, stratégiájának elfogadása, 
d) a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, 
e) a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyetteseinek megválasztása, 
f) a Társulási Tanács munkacsoportja igazgatójának kinevezése, felmentése, 

fegyelmi és kártérítési eljárás indítása, 
g) a Társulás éves költségvetésének elfogadása, módosítása és a költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, 
h) tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról történő 

döntés, 
i) pályázat beadása 1 millió forint önrész feletti összeg vállalása esetén, és 10 

millió Ft feletti támogatási értékű pályázatoknál, 
j) fejlesztési irányok, projektek meghatározása, 
k) források felhasználásának meghatározása, 
l) a szakmai programok tekintetében az iskolák pedagógiai programjának 

jóváhagyásával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása esetén, 
m) a 9. évfolyamos szakképzési beiskolázás szakmacsoportos profilja kérdésében 

a regionális fejlesztési és képzési bizottság által támogatott szakképző 
évfolyamokra történő beiskolázások alapján az egyetértési jog gyakorlása 
esetén, 

n) a nem önkormányzati fenntartású szakképző intézményt működtető 
fenntartókkal, felsőoktatási intézményekkel stb. szakképzés szervezése 
tárgyában kötendő megállapodások megkötése és módosítása esetén.” 
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13.  A Megállapodás V/1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 1.) A társulás vagyonát képezik a mérleg eszköz oldalán lévő:  

- befektetett eszközök 
- immateriális javak 
- tárgyi eszközök 
- befektetett pénzügyi eszközök 
- üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe 
adott, 
ill. vagyonkezelésbe vett eszközök. 

- forgó eszközök 
- készletek 
- követelések 
- értékpapírok 
- pénzeszközök 

   - egyéb aktív pénzügyi elszámolások.” 
 
14. A Megállapodás V/3. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 3.) A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik.” 
 
15. A Megállapodás a következő V/4-V/6. pontokkal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 

V/4-V/10. pontok jelölése V/7.-V/13. jelölésre változik: 
 
„4.) A vagyon feletti rendelkezési jog: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, 
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
és a Társulási megállapodás alapján. 
 
5.) A vagyonkezelés végrehajtásáért a munkacsoport a felelős. A munkacsoport vagyonkezelé-
si feladatait, a vagyonkezelés rendjét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a 
Társulási megállapodás és a társulás szabályzatai határozzák meg 
 
6.) A társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét a munkacsoport pénzügyi vezetője látja el a 
számára meghatározott munkaköri leírás alapján.” 
 
16. A Megállapodás V/7. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„7.) A Társulás működési költségét a tagok által a IV/1. pontban meghatározottak szerint 
kiszámított költségvetési hozzájárulás biztosítja, melyet a Társulási Tanács a IV/1. pont alap-
ján minden év január 31-ig költségvetésében állapít meg. A Társulás tagjai az őket terhelő 
működési költséghez történő hozzájárulás befizetését az erre vonatkozó Társulási Tanácsi 
határozat és a pénzeszköz átadására vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint tel-
jesítik.” 

 
17. A Megállapodás V/12. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„12.) A Társulás költségvetését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormányrendelet szerint 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetése tartalmazza.” 
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18. A Megállapodás VII. pontjának 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„A Társulási megállapodást az aláírást követő tizenöt napon belül meg kell küldeni a Nógrád 
Megyei Kormányhivatalnak, amely arra harminc napon belül törvényességi észrevételt tehet.” 
 
19. A Megállapodás VII. pontjának 3. és 4. bekezdése, valamint 1. sz. melléklete hatályát 

veszti, ezzel egyidejűleg a 2. sz. mellékletének számozása 1. sz. mellékletre módosul. 
 
20. Jelen megállapodás módosítás 2011. június 1. napján lép hatályba. 
 
21. A megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

hatályban maradnak. 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2011. (……..) sz. határoza-
tával elfogadta. 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (…….) Kgy. sz. határozatával elfogadta. 
Nógrádsáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2011. (…….) sz. határozatával 
elfogadta. 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …/2011. (…….) Öh. sz. ha-
tározatával elfogadta. 
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2011. (…….) sz. határozatával 
elfogadta. 
 
Salgótarján, 2011…………………………. 
 
        Ellenjegyezte: 
 
 ____________________________  ___________________________ 
  Medvácz Lajos     Dr. Tőzsér Zsolt 
        Balassagyarmat Város           jegyző  
  polgármestere     
 
 ____________________________  ___________________________ 
  Becsó Zsolt elnök     dr. Barta László 
   Nógrád Megyei Önkormányzat        Nógrád megyei főjegyző 
        Közgyűlésének elnöke 
 
 ____________________________  ___________________________ 
  Pintér Bertalan    Koplányi János 
        Nógrádsáp Község         körjegyző 
            polgármestere    
 
 ____________________________  ___________________________ 
     Székyné dr. Sztrémi Melinda   dr. Gál Zoltán 
 Salgótarján Megyei Jogú Város           jegyző 
   polgármestere 
 
 _______________________________  ________________________ 
  Stayer László     Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet 
 Szécsény Város polgármestere        jegyző   
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............../2011. (V. 26.) Kgy. határozat 2. számú melléklete 
 

TÁRSULÁSI  MEGÁLLAPODÁS 
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás  

létrehozására és működtetésére 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-ának (1) bekezdése, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. 
§-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a, valamint a szakképzésről szó-
ló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában foglaltakkal összhangban a társulás tagjai a szakkép-
zéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok végrehajtására a következő megállapodást 
fogadják el:  
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1) A társulás megnevezése: Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (a 

továbbiakban: Társulás) 
A társulás rövid neve: Nógrád TISZK 
A társulás székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. 
A társulás telephelyei: 2660 Balassagyarmat, Szondi u. 15-19. 
    3100 Salgótarján, Csokonai út 21-29. 

 
2) A társulás alapításának időpontja: 2008. június 1. 
 
3) A társulás jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti 

rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önkormányzati 
költségvetési körbe tartozó szerv. Működése során - külön törvényben foglaltak szerint - a 
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 
4) A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás térségi integrált szakképző központ. A 

társulás a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet. 
 
5) A társulás bélyegzője: „Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás, Salgótarján” 

felirattal ellátott körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével 
 
6) A társulás működési területe: a Társulásba tagként belépő önkormányzatok közigazgatási 

területe 
 
7) A társulás tagjainak neve és székhelye: 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12. 
 
Nógrád Megye Önkormányzata 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
 
Nógrádsáp Község Önkormányzata 
2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7. 
 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 
 
Szécsény Város Önkormányzata 
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 
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8) A társulás törzskönyvi nyilvántartási száma: 765 341 
 
9) A társulás alaptevékenysége: 

Szakágazati besorolása: 856000 Oktatást kiegészítő tevékenység  

Szakfeladat száma és megnevezése: 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 
749031 Módszertani szakirányítás 
821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás  
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések  
855936 Kötelező felkészítő képzések  
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
856092 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
programok   
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 
részére 
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fej-
lesztését segítő programok 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatá-
suk  
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
A társulás alaptevékenységét meghatározó jogszabályok: 
 

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 

 
10.) A társulás vállalkozási tevékenysége: 
 

Szakfeladat száma és megnevezése: 

479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem  

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
 

A társulás vállalkozási tevékenysége az összbevétel 30 %-át nem haladhatja meg. A vállalko-
zás eredményét az alaptevékenység ellátására köteles fordítani. 
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II. A SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS MINT TÉRSÉGI I NTEGRÁLT 
SZAKKÉPZŐ KÖZPONT CÉLJA, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 
Célja: a társulás működési területén biztosítani a munkaerő-piaci igényekhez igazodó, össze-
hangolt és szervezett szakképzést, továbbá ennek megfelelően a fejlesztési források hatékony 
felhasználását. 
 
Feladat- és hatásköre: 
1.) a.) A regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakképzés 

fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a társulás által, 
illetve a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható 
osztályok számát.  

b.) A szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai 
programjának jóváhagyásánál. 

 
2.) Az általa ellátott feladatokra – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. §-ának 

(1) bekezdése szerint – önálló fejlesztési tervet készít. A fejlesztési tervnek tartalmaznia 
kell az önkormányzatok együttműködésének alapelveit, az oktatási intézményrendszer 
átjárhatóságának biztosítékait és feltételeit. 

 
3.) Megállapodhat közoktatási intézményfenntartó többcélú kistérségi társulással, 

felsőoktatási intézménnyel, nem önkormányzati intézményfenntartóval a feladatok közös 
megszervezésére, amennyiben az vállalja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
89/B. §-a (5) bekezdése a) pontjában meghatározottak szerint a szakképzésnek a 
regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelő megszervezését. 

 
4.) Bevonhatja a szakképzésbe a szakképzés egyéb szereplőit, megállapodásokat köthet. 
 
5.) Részt vesz pályázatokban, pályázatok lebonyolításában, fejlesztési projektek 

megvalósításában. 
 
6.) Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében. 
 
7.) Kialakítja a szakképzés-fejlesztés forrásbevonási rendszerét, nyomon követi a források 

felhasználását. 
 
8.) Kialakítja a pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszerét. 
 
9.) Szervezi és koordinálja a pedagógus-továbbképzéseket. 
 
10.) Támogató rendszert épít ki a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a 

sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítéshez juttatása érdekében. 
 
11.) Koordinálja a tananyagfejlesztéseket, beszerzi az új tananyagokat. 
 
12.) Tájékoztatást nyújt a szakképzési partnerei részére és a média felé, kiadványokat 

készít. 
 
13.) Összehangolja a partnerek önértékelési rendszereit. 
 
14.) Segítséget nyújt családpedagógiai szolgáltatás folytatásához. 
 
15.) Kialakítja és működteti a térségi integrált szakképző központ szintű mérés-értékelés 

rendszerét. 
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16.) Elkészíti az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott 

szakmai moduljait, valamint azok egymáshoz történő kapcsolódásait tartalmazó egységes 
modultérképet. 

 
17.) Létrehozza a térségi integrált szakképző központ adatbázisát, gyűjti és elemzi a 

szakképzésre vonatkozó adatokat a döntések előkészítése érdekében. 
 
18.) Véleményezési jogot gyakorol a szakképzést folytató intézmények szakképzési 

struktúrát illető átszervezésekor, az intézmények alapító okiratának szakképzési 
alaptevékenységet érintő módosításakor, elfogadásakor. 

 
19.) Egyetértési jogot gyakorol a 9. évfolyamos beiskolázás szakmacsoportos profilja 

kérdésében a regionális fejlesztési és képzési bizottság által támogatott szakképző 
évfolyamra történő beiskolázások alapján. 

 
20.)  Szervezi és koordinálja a központi képzőhelyeken folyó gyakorlati képzést. 
 

III.  A TÁRSULÁS KELETKEZÉSE, MEGSZ ŰNÉSE 
 
1.) A társulás keretében az együttműködés 2008. június 1. napjától határozatlan időre szól.  

A társulásba beléphet minden olyan helyi önkormányzat, amely a szakképzés feladataiban 
részt vevő iskolát tart fenn. A belépés további feltétele, hogy az érintett helyi önkormány-
zat elfogadja a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének 
összehangolásával összefüggésben hozott döntéseit. 
A társuláshoz csatlakozni minden év szeptember 1. napjával lehet. A belépési szándékot 
legalább 60 nappal korábban kell bejelenteni a társulásnak. A társuláshoz való csatlako-
záshoz a képviselőtestület minősített többséggel hozott döntése szükséges, mely a belépési 
szándékon kívül tartalmazza a hozzájárulási összeg befizetésének vállalását is. 

 
A társulásból kilépni minden év augusztus 31. napjával lehet. A kilépési szándékot a 
tárgyévet megelőző év augusztus 31. napjáig kell bejelenteni a társulásnak a képviselőtes-
tület minősített többséggel hozott döntésével. A kilépő taggal a társulás elszámol. 

 

A társulás azon tagját, amely a megállapodásban rögzített kötelezettségeinek ismételt fel-
hívásra határidőben nem tett eleget, a társulás tagjainak több mint a fele minősített több-
séggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatják. 

 

2.) A társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges: 

− a Társulási megállapodás jóváhagyásához, 
− a Társulási megállapodás módosításához, 
− a Társulási megállapodás megszüntetéséhez, 
− a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 
− a társulásból történő rendkívüli kilépés esetén. 

 

3.) A társulás megszűnik: 
a. ha annak megszűnését valamennyi tag képviselőtestületi határozattal kimondja, 
b. ha a társulásban csak egy tag marad, 
c. a bíróság jogerős döntése alapján. 
 

4.) A társulás megszűnésekor a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a 
helyi önkormányzatoknak a társulás fennállása alatt teljesített vagyoni hozzájárulása 
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arányában vissza kell adni, kivéve, ha jogszabályból, illetve szerződésből más nem 
következik.  

 
5.) A tagi kizárás vagy kilépés esetében:  

a.) A kizárt vagy kilépő (a továbbiakban: kilépő) tag tudomásul veszi, hogy a Társulás ál-
tal Támogató felé közösen vállalt szakképzés-szervezési és szolgáltatási kötelezettsé-
gek - amennyiben a kilépő tag intézményeinek tanulói érintettek a szolgáltatásokban 
és a feladatszervezésben – a Társulás által kötött Támogatási szerződés szerinti időtar-
tamra kilépése után is teljes körűen kötelezőek a kilépő tag számára.  

b.) A kilépő tag tudomásul veszi, hogy a kilépés bejelentését követő 90 napon belül a tár-
sulás tagjai döntenek arról, hogy a kilépő tag részére természetbeni vagy pénzbeli 
megváltással, esetleg e kettő megosztásával teljesítik vagyoni részarányának kiadását.  

c.) A kilépő tag a számára használatba adott vagyontárgyakat köteles az elszámolás után a 
Társulásnak visszaszolgáltatni, de ennek hiányában is legkésőbb a kilépés évének de-
cember 31. napjáig. 

 

IV. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS M ŰKÖDÉSE 
 

1.) A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
A Társulási Tanács tagjai a Társulás tagjainak a tárgyévi költségvetési hozzájárulása 
alapján megállapított arány és a tárgyévet megelőző év október 1-jei, Országos statisztikai 
adatgyűjtési programban rögzített nyitó tanulólétszámok alapján megállapított arány 
egyszerű számtani átlagaként meghatározott arányok szerint rendelkeznek szavazattal. A 
Társulási Tanács egyik tagja sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével. A szavazati 
arányokat a Társulási Tanács a Társulás tárgyévre vonatkozó költségvetésének 
elfogadásával egyidejűleg határozza meg. 
A költségvetési hozzájárulás két részből áll:  
1. általános működési kiadásokhoz való költségvetési hozzájárulás, 
2. közös képzőhelyek működtetéséhez való költségvetési hozzájárulás. 
A tárgyévi általános működési kiadásokhoz való költségvetési hozzájárulás arányának 
meghatározása, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (6) bekezdésében 
meghatározott Országos statisztikai adatgyűjtési programban a közoktatási intézmények 
által kötelezően szolgáltatott, a tárgyévet megelőző év október 1-jei nyitó létszámok alap-
ján történik.  
A közös képzőhelyek tárgyévi működtetéséhez való költségvetési hozzájárulás arányának 
meghatározása a közös modultérképeknek megfelelően, a tárgyévre meghatározott óraterv 
alapján, a Társulás Önköltség-számítási Szabályzata VI. pontjában foglaltak szerint törté-
nik. 

2.) A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei, illetve a 
közgyűlés elnöke. Ha a Társulási Tanács tagja akadályoztatva van, a Tanács tagja vagy a 
Társulás tagja által meghatalmazott személy helyettesítheti. A helyettesként eljáró 
megbízott képviselő jogai és kötelezettségei azonosak a tag jogaival és kötelezettségeivel. 

 
3.) Szavazni személyesen, vagy a 2.) pontban meghatározott személy által lehet.  

A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ, nyílt szavazással. A 
választás során figyelemmel kell lenni arra, hogy Balassagyarmat és Salgótarján térsége is 
képviselve legyen. Az elnök és elnökhelyettesek személyére a Társulási Tanács tagjai 
tesznek javaslatot. Az önkormányzati választások évében az új polgármesterek, illetve a 
megyei közgyűlés elnökének megválasztását követő 3 hónapon belül a Társulási Tanács 
tisztújítást tart. 

 
Az elnök és elnökhelyettes e tisztsége megszűnik: 

a) az új elnök és elnökhelyettes megválasztásával, 
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b) a tisztségviselő Társulási Tanácsi tagságának megszűnésével, 
c) a tisztségviselő tisztségről történő lemondásával, 
d) a tisztségviselő halálával, 
e) a társulás megszűnésével.  

 
A Társulási Tanács elnökének feladatai: 

a) képviseli a Társulást, 
b) összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését, 
c) aláírja az ülés jegyzőkönyvét, 
d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkacsoport igazgatója felett, kivéve a kineve-

zési, felmentési, fegyelmi és kártérítési jogköröket, 
e) felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását. 
 

4.) A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak képviselő-testületeiknek a Társulási 
Tanácsban végzett tevékenységükről, a Társulás munkájáról, gazdasági helyzetéről, a 
társulási cél megvalósításáról. 

 
5.) A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök, 

akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt elnökhelyettes, vagy a Társulási Tanács által 
felhatalmazott képviselő hívja össze és vezeti. Az ülés helye: Salgótarján Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala. Kihelyezett ülés tartható a TISZK székhelyén vagy más 
társulási tag székhelyén. 

 
6.) Az ülést össze kell hívni: 

- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, 
- a Társulási Tanács által meghatározott időpontban, 
- a Társulási Tanács bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára, 
- a Nógrád Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére. 

 
7.) A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselőtestület 

üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A 
jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni a Nógrád Megyei 
Kormányhivatalnak.  

 
8.) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Társulási Tanács tagjainak több 

mint fele jelen van, és a jelenlévők rendelkeznek a szavazatok több mint felével.  
 
9.) Egyszerű szótöbbség esetén a javaslat elfogadásához legalább a jelenlévő képviselők több 

mint felének igen szavazata szükséges, és az haladja meg a Társulási Tanács összes 
szavazatainak több mint felét. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű szótöbbséggel 
hozza, kivéve a jelen megállapodásban megállapított, a minősített többséget igénylő 
döntéseket. 

 
10.) Minősített többség esetén a javaslat elfogadásához a Társulási Tanács jelen lévő tagjai 

több mint 75 százalékának igen szavazata szükséges, és az haladja meg a Társulási Tanács 
összes szavazatának 75 százalékát. 

 
11.) A Társulási Tanács működése részletes szabályait a társulási megállapodásban 

meghatározott keretek között a Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg és 
fogadja el. 

 
12.) A Társulási Tanács szakmai bizottságokat, Igazgatók Tanácsát, valamint Tanácsadó 
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Testületet hoz létre. A szakmai bizottságokban az intézmények szakmai delegáltjai 
vesznek részt, fő tevékenységük a szakmai kérdésekben történő egyeztetés. Az Igazgatók 
Tanácsát a térségi integrált szakképző központban résztvevő intézmények vezetői 
alkotják, a tanács az iskolákat érintő előterjesztéseket véleményezi. A Tanácsadó Testület 
a szakképzési szerkezet és a beiskolázási stratégia kialakításában lát el javaslattevő, 
véleményező szerepet a gazdálkodó szervezetek, szakmai érdekképviseletek, kamarák, 
munkaügyi központ képviselőinek részvételével. 

 
13.) A Társulási Tanács három tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre a Társulás 

tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából. A Társulási Tanács köteles 
kikérni a költségvetés, illetve a költségvetési beszámoló elfogadása előtt a Pénzügyi 
Bizottság véleményét. 

 
14.) A Társulási Tanács a Tanács működésével, a döntések előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására belső szervezeti egységet (a 
továbbiakban: munkacsoport) hoz létre. A munkacsoport élén igazgató áll, akit a Társulási 
Tanács nevez ki, illetve ment fel és eljár fegyelmi és kártérítési ügyében. Az egyéb 
munkáltatói jogot a Társulási Tanács elnöke gyakorolja a munkacsoport igazgatója felett. 

 
Az igazgató feladatai: 
a. vezeti a munkacsoportot és a Társulási Tanács Elnöke által átruházott hatáskörében 

gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkacsoport dolgozói felett, 
b. előkészíti a Társulási Tanács üléseit és a napirendeket, 
c. végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit, 
d. felelős a Társulás gazdálkodásának szabályszerűségéért. 

 
A munkacsoportot a Társulási Tanács által jóváhagyott számú munkatárs alkotja. A mun-
kacsoport működési rendjét,– beleértve a belső ellenőrzést -, tagjainak jogállását a Társu-
lási Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg. 

 
15.) A nem önkormányzati fenntartású szakképző intézményt működtető fenntartókkal, 

felsőoktatási intézményekkel, stb. a szakképzés szervezése tárgyában kötendő 
megállapodásról a Társulási Tanács dönt. 

 
16.) A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörei: 

a.) elfogadja Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
b.) megválasztja a Társulási Tanács elnökét és elnökhelyetteseit,  
c.) kialakítja munkacsoportját, dönt annak létszámáról, kinevezi és felmenti a munkacso-

port igazgatóját,  
d.) megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló be-

számolót, 
e.) dönt a II. fejezetben meghatározott átadott feladatok megvalósítása és az átruházott ha-

táskörök gyakorlása tekintetében,  
f.) dönt a tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról. 
 

17.) A Társulási Tanács minősített többséget igénylő döntései: 
− a Területi Munkabizottság javaslatától eltérő döntés meghozatala, 
− a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása, 
− a fejlesztési tervének, stratégiájának elfogadása, 
− a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, 
− a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyetteseinek megválasztása, 
− a Társulási Tanács munkacsoportja igazgatójának kinevezése, felmentése, fegyelmi és 
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kártérítési eljárás indítása, 
− a Társulás éves költségvetésének elfogadása, módosítása és a költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, 
− tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról történő döntés, 
− pályázat beadása 1 millió forint önrész feletti összeg vállalása esetén, és 10 millió Ft 

feletti támogatási értékű pályázatoknál, 
− fejlesztési irányok, projektek meghatározása, 
− források felhasználásának meghatározása, 
− a szakmai programok tekintetében az iskolák pedagógiai programjának 

jóváhagyásával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása esetén, 
− a 9. évfolyamos szakképzési beiskolázás szakmacsoportos profilja kérdésében a 

regionális fejlesztési és képzési bizottság által támogatott szakképző évfolyamokra 
történő beiskolázások alapján az egyetértési jog gyakorlása esetén, 

− a nem önkormányzati fenntartású szakképző intézményt működtető fenntartókkal, 
felsőoktatási intézményekkel, stb. szakképzés szervezése tárgyában kötendő 
megállapodások megkötése és módosítása esetén. 

 
V. A TÁRSULÁS VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 
1.) A társulás vagyonát képezik a mérleg eszköz oldalán lévő:  

- befektetett eszközök 
- immateriális javak 
- tárgyi eszközök 
- befektetett pénzügyi eszközök 
- üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,  
ill. vagyonkezelésbe vett eszközök. 

 - forgó eszközök 
- készletek 
- követelések 
- értékpapírok 
- pénzeszközök 
- egyéb aktív pénzügyi elszámolások. 

 
2.) A társulás saját vagyonnal is rendelkezhet, melynek szaporulata a társulást illeti meg. 
 
3.) A társulás önálló bankszámlával rendelkezik. 
 
4.) A vagyon feletti rendelkezési jog: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény és a Társulási megállapodás alapján. 

 
5.) A vagyonkezelés végrehajtásáért a munkacsoport a felelős. A munkacsoport 

vagyonkezelési feladatait, a vagyonkezelés rendjét az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a Társulási megállapodás és a társulás szabályzatai 
határozzák meg. 

 
6.) A társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét a munkacsoport pénzügyi vezetője látja 

el a számára meghatározott munkaköri leírás alapján. 
 

7.) A Társulás működési költségét a tagok által a IV/1. pontban meghatározottak szerint 
kiszámított költségvetési hozzájárulás biztosítja, melyet a Társulási Tanács a IV/1. 
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pont alapján minden év január 31-ig költségvetésében állapít meg. A Társulás tagjai az 
őket terhelő működési költséghez történő hozzájárulás befizetését az erre vonatkozó 
Társulási Tanácsi határozat és a pénzeszköz átadására vonatkozó külön 
megállapodásban foglaltak szerint teljesítik. 

 
8.) Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás határidőre történő 

befizetésének nem teljesítése esetén a határidő lejárta utáni nyolc napon belül fizetési 
felszólítás kiküldésére kerül sor. Amennyiben a Társulás tagja a fizetési felszólítást 
követő 15 napon belül sem egyenlíti ki tartozását, úgy a társulási tanácsi tagságból 
fakadó jogai gyakorlását a Társulási Tanács felfüggesztheti, és a Társulás azonnali 
beszedési megbízást nyújthat be az adott önkormányzat számlájára a tartozás erejéig. 
Egy hónapot meghaladó tartozás esetén pedig a mindenkori jegybanki alapkamat 
másfélszerese kerül késedelmi kamatként felszámolásra. 

 
9.) Fejlesztési jellegű projektek megvalósítása, illetve önrész vállalását előíró fejlesztési 

pályázatok benyújtása esetén a tagok hozzájárulnak, hogy a vállalt fizetési 
kötelezettség nem teljesítése esetén a Társulás a fizetési határidőt követő 15. naptól 
azonnali beszedési megbízást adjon ki a projektben, pályázatban érintett tagokra jutó 
önerő mértékéig. 

 
10.) A társulás tagjai a Társulási törzskönyvi nyilvántartásba vételét követő 30 

napon belül átadják a Társulásnak a számlavezető pénzintézetük által záradékolt 
Felhatalmazó levelet az azonnali beszedési megbízás útján történő igényérvényesítés 
teljesítéséhez. 

 
11.) A társulás költségvetésének és gazdálkodásának ellenőrzését legalább évente a 

Társulási Tanács elnöke által megbízott független könyvvizsgálóval végezteti. A 
Társulás a belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint, külön megállapodás alapján működteti, 
amelyről évente beszámol a Társulási Tanácsnak.  

 
12.) A Társulás költségvetését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és 

az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú 
Kormányrendelet szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves 
költségvetése tartalmazza. 

 
13.) A kötelezettségvállalás, a források felhasználása, az utalványozás és az ellenjegyzés 

rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni. 
 

VI. EGYÜTTM ŰKÖDÉS 
 
A helyi önkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, polgármesterei, jegyzői, az önkor-
mányzatok intézményei, társulásai feladatkörükben egymással rendszeres kapcsolatot alakít-
hatnak ki. Tanácskozásokat tartanak, közösen szerveznek rendezvényeket, kicserélik szakmai 
tapasztalataikat, illetve fórumokat tartanak. 
 
A társulás tagjai feladataik ellátásában kölcsönösen együttműködnek, megfelelő információk 
átadásával segítik a Társulás munkáját, másik térségi integrált szakképző központba nem lép-
nek be. 
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VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

A Társulási megállapodást az aláírást követő tizenöt napon belül meg kell küldeni a Nógrád 
Megyei Kormányhivatalnak, amely arra harminc napon belül törvényességi észrevételt tehet. 
A Társulási megállapodásban részt vevő felek a közöttük felmerülő vitákat előzetes egyezte-
tés útján rendezik. 
 
Jelen megállapodás valamennyi képviselő-testület/közgyűlés elfogadó határozatával válik 
hatályossá. 
 
 
Záradék: 
A megállapodás a Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 127/2008. 
(V.28.) sz. határozatával, Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlése 67/2008. (V.29.) Kgy. 
sz. határozatával, Nógrádsáp Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2008. (V.29.) sz. 
határozatával , Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 111/2008. (V.27.) Öh. sz. határo-
zatával, Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 123/2008. (V.26.) sz. határoza-
tával elfogadott, a Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 300/2008. 
(XI.26.) sz. és .../2011. (….) sz. határozatával, Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlése 
126/2008. (XI.27.) Kgy. sz. és .../2011. (….) Kgy. sz. határozatával, Nógrádsáp Község Ön-
kormányzata Képviselő-testülete 79/2008. (XI.14.) sz. és .../2011. (….) sz. határozatával , 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 203/2008. (XI.25.) Öh. sz. és .../2011. (….) Öh. 
sz. határozatával, Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 209/2008. (XI.25.) 
sz. és .../2011. (….) sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, 2011. június 1. 
napjától hatályos szövege. 
 
Salgótarján, 2011.............................................. 
 
        Ellenjegyezte: 
 
 ____________________________  ___________________________ 
  Medvácz Lajos     Dr. Tőzsér Zsolt 
        Balassagyarmat Város         jegyző  
  polgármestere       
 
 ____________________________  ___________________________ 
  Becsó Zsolt elnök     dr. Barta László 
   Nógrád Megyei Önkormányzat        Nógrád megyei főjegyző 
        Közgyűlésének elnöke 
 
 ____________________________  ___________________________ 
  Pintér Bertalan    Koplányi János 
        Nógrádsáp Község         körjegyző 
            polgármestere    
 ____________________________  ___________________________ 
     Székyné dr. Sztrémi Melinda   dr. Gaál Zoltán 
 Salgótarján Megyei Jogú Város         jegyző 
    polgármestere 
 
 _______________________________  ________________________ 

  Stayer László     Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet 
 Szécsény Város polgármestere    jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

A társulás tagjai által fenntartott, 
a szakképzés feladataiban részt vevő szakképző intézmények 

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata 

a) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 
Címe: 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. 
OM azonosítója: 200 776 

b) Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola 
Címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50. 
OM azonosítója: 032 288 

c) Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola 
Címe: 2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2. 
OM azonosítója: 032 308 

2. Nógrád Megye Önkormányzata 
a) Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

Címe: 3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29. 
OM azonosítója: 032 314 

b) Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
Címe: 3170 Szécsény, Haynald Lajos út 11. 
OM azonosítója: 032 305 

c) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
Címe: 3060 Pásztó, Rákóczi út 1. 
OM azonosítója: 032 289 

3. Nógrádsáp Község Önkormányzata 
a) Fekete István Általános Iskola és Szakmunkásképző Szakiskola 

Címe: 2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 2. 
OM azonosítója: 032 317 

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a) Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 

Címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1. 
OM azonosítója: 032 286 

b) Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat 
Címe: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A. 
OM azonosítója: 038 535 

c) Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 
Címe: 3100 Salgótarján, Arany János út 12. 
OM azonosítója: 032 295 

d) Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola 
Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. 
OM azonosítója: 032 303 

e) Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari 
Szakközépiskola és Szakiskola 
Címe: 3100 Salgótarján, Május 1 út 58. 
OM azonosítója: 032 302 

5. Szécsény Város Önkormányzata 
a) II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközép-

iskola 
Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. 
OM azonosítója: 200 885 


