
 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2012. június 20-án megtartott rendes  nyílt ülésének 
 
 
 
a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 
c./ Határozata 

         
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 

 
1./ Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.16.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
 
2./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó,  
     egyes szabályokról szóló 12/2006. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
3./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározásáról szóló  
    180/2009.(IX.15.) határozat kiegészítéséről  
 
4./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. működésének pénzügyi elemzéséről 
 
5./ Az ÉRV Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés 1. mellékletének kiegészítéséről 
 
6./ Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett  
     munkájáról 
 
7./ Védőnői szolgálat működéséről 
 
8./ Forrás Közösségi Központ Szolgálat hozzájáruló nyilatkozat kérelméről 
 
9./ Javaslat Edelény, Móra Ferenc út szennyvízcsatorna-hálózat költségeinek  
     Környezetvédelmi Alapból történő megtérítéséről 
 
10./ Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati  
       Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005. azonosító számú pályázatához    
       kapcsolódó határozat tervezetek elfogadásáról 
 
11./ Javaslat Edelény, Nefelejcs Óvoda berendezés pótlásának finanszírozásáról 
 
12./ ÉMOP-3.1.2/D-2012-0003 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó építési  
       beruházás közbeszerzéséről 
 
13./ TÁMOP-3.1.11-12/2 jelű pályázat Nefelejcs Óvoda által történő benyújtásáról 
 
14./ TÁMOP-3.4.4/B-11/2 jelű pályázat Nefelejcs Óvoda által történő benyújtásáról 
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15./ Az Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény, Finkei út 88. szám alatti, 1995    
       hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről 
 
16./ Az Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény, Mátyás király út 21. fsz/4. szám  
       alatti, 126/37/A/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről 
 
17./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának  
       állásáról 
 
18./ A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó szakosztályának kiegészítő  
        támogatásáról 
 
Zárt ülés: 
 
1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának  
     állásáról 
 
 
 
 
E d e l é n y, 2012. június 20. 
 
 
        Vártás József 
             jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 

megtartott rendes nyílt ülésén.  
 
Jelen vannak:   Molnár Oszkár polgármester,  Antal Pál,  Baricska Jánosné,  

Csabai Gyula,  Korbély Györgyi Katalin,  Lázár István, 
Magyar Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester,  
Sztankóné Sándor Ibolya képviselők, Vattay Béla 
alpolgármester  

  
Igazoltan távol:  Virág Tamás képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző    
       Méhész Katalin aljegyző 
       Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
       Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, 
       Okmányiroda vezetője 
       Turóczi Bertalan Titkársági Osztály vezetője 
 
149./, 155./ előterjesztésnél:    Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató 
       Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
152./ előterjesztésnél:     Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató 
       Központ vezetője 
 
156./ előterjesztésnél:     Magyar István projektmenedzser 

  Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
       Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
 
157./, 159./, 160./ előterjesztésnél:  Tóbiás Gyuláné Nefelejcs Óvoda vezetője 
 
 
Molnár Oszkár  polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős 
testületből 10 fő jelen van. 
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait.  Javasolja a 153./ sorszámú 
előterjesztést napirendről levenni, amely Edelény Város Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról szól. Az intézkedési tervet 
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nem véleményezte, így a képviselő-testület 
sem tudja tárgyalni. Szintén javasolja napirendről levenni a 161./ sorszámú 
előterjesztést, amely a nyári gyermekétkeztetésról szól, amely okafogyottá vált. Ezzel 
kapcsolatban annyit kíván megjegyezni, hogy az első napon, amikor elkezdték ezt a 
programot, több mint 100 gyermek nem ment el, ezért át kell állni az étel kihordására, 
mert így visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, amit nem 
fognak tudni megoldani. Ezt követően javasolta, hogy a képviselő-testület vegye fel a 
nyílt ülés napirendjére a 166./ sorszámú, a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület 
labdarúbó szakosztályának kiegészítő támogatásáról szóló előterjesztést, amelyet a 
bizottságok az ülésükön megtárgyaltak. 
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Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival 
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester a fenti módosító javaslatok elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatokat 10 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – a módosításokkal együtt – 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
1./ Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.16.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
2./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó,  
     egyes szabályokról szóló 12/2006. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
3./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározásáról szóló  
    180/2009.(IX.15.)  határozat kiegészítéséről  
     Előadó: polgármester 
 
4./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. működésének pénzügyi elemzéséről 
     Előadó: polgármester 
 
5./ Az ÉRV Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés 1. mellékletének kiegészítéséről 
     Előadó: polgármester 
 
6./ Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett  
     munkájáról 
     Előadó: polgármester 
 
7./ Védőnői szolgálat működéséről 
     Előadó: polgármester 
 
8./ Forrás Közösségi Központ Szolgálat hozzájáruló nyilatkozat kérelméről 
     Előadó: polgármester 
 
9./ Javaslat Edelény, Móra Ferenc út szennyvízcsatorna-hálózat költségeinek  
      Környezetvédelmi Alapból történő megtérítéséről 
       Előadó: polgármester 
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10./ Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati  
       Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005. azonosító számú pályázatához    
       kapcsolódó határozat tervezetek elfogadásáról 
       Előadó: polgármester 
 
11./ Javaslat Edelény, Nefelejcs Óvoda berendezés pótlásának finanszírozásáról 
       Előadó: polgármester 
 
12./ ÉMOP-3.1.2/D-2012-0003 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó építési  
       beruházás közbeszerzéséről 
       Előadó: polgármester 
 
13./ TÁMOP-3.1.11-12/2 jelű pályázat Nefelejcs Óvoda által történő benyújtásáról 
       Előadó: polgármester 
 
14./ TÁMOP-3.4.4/B-11/2 jelű pályázat Nefelejcs Óvoda által történő benyújtásáról 
       Előadó: polgármester 
 
15./ Az Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény, Finkei út 88. szám alatti, 1995    
       hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről 
       Előadó: polgármester 
 
16./ Az Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény, Mátyás király út 21. fsz/4. szám  
       alatti, 126/37/A/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről 
       Előadó: polgármester 
 
17./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának  
       állásáról 
       Előadó: polgármester 
 
18./  A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó szakosztályának kiegészítő  
        támogatásáról 
 
Zárt ülés: 
 
1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának  
     állásáról 
     Előadó: polgármester 
 
 
Polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt a lakosság és a képviselő-testület 
tájékoztatása végett elmondja, hogy 2012. június 18-án aláírásra került a NORDÁ-val  
a belváros rekonstrukciójával kapcsolatos támogatási szerződés, amely azt jelenti, 
hogy indulni fog rövidesen a közbeszerzési eljárás, és várhatóan ősszel a kivitelezési 
munkákat is el tudják kezdeni ennél a nagy és komoly beruházásnál. 
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1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 146./, 146/1, 146/2./ sorszám 
alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság véleményét ismertetve 
elmondja, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet már két alkalommal, legutóbb az 
április 25-ei ülésen módosították. A bizottság megállapította, hogy jelen rendelet-
módosítás az azóta eltelt időszak testületi határozatainak átvezetéseit, az állami 
támogatásokat és a pénzmaradvány elszámolásokat tartalmazza. 
A kötvény alakulásánál látható, hogy a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyuló 
Együttműködési Program keretén bellül „Edelény város árvizi védekezéséhez, 
vizgazdálkodáshoz szükséges beruházások megvalósulása” címmel 2011. február 
28-án benyújtott pályázat sajnálatos módon nem nyert támogatást, így a 26 millió 
forint felszabadult. 
Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Humánpolitikai 
Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester jelzi, hogy a rendelet-tervezetben egy elírás történt, ugyanis az ÉRV 
Zrt-től a víziközmű üzemeltetéséért járó 50 millió forint más előirányzaton szerepel. 
Erről a javított előterjesztést a képviselő-testület megkapta. 
Javasolja az ezzel kapcsolatos módosítás elfogadását. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – a módosítással együtt – 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 7

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

21/2012. (VI.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) 
pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.2 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.2.1, és 2.13. pontjaiban 
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével,  

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, és a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.16.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 

a) 4.263.838  eFt költségvetési bevétellel 

b) 4.308.174 eFt költségvetési kiadással 

c) 73.012 eFt finanszírozási kiadással 

d) 117.348 eFt költségvetési hiánnyal, 
ebből 

e) 117.348 eFt működési hiánnyal 
 

állapítja meg.” 
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  2.§ A Rendelet     1. melléklete helyébe az 1.  melléklet lép. 
  3.§ A Rendelet    2. melléklete helyébe a   2. melléklet lép. 
  4.§ A Rendelet 3.1. melléklete helyébe a   3. melléklet lép. 
  5.§ A Rendelet 3.2. melléklete helyébe a   4. melléklet lép. 
  6.§ A Rendelet    4. melléklete helyébe a   5. melléklet lép. 
  7.§ A Rendelet    5. melléklete helyébe a   6. melléklet lép. 
  8.§ A Rendelet    6. melléklete helyébe a   7. melléklet lép. 
  9.§ A Rendelet    7. melléklete helyébe a   8. melléklet lép. 
10.§ A Rendelet    8. melléklete helyébe a   9. melléklet lép. 
11.§ A Rendelet    9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
12.§ A Rendelet  10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
 
13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba 
 

 
 

 

 Vártás József        Molnár Oszkár 
    jegyző         polgármester



1. melléklet a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rende lethez
Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésén ek mérlege 2/1 oldal

B E V É T E L E K ezer Ft-ban

Cím Bevételi jogcímek
I. Önkorm.

II. Önkorm. 
Hivatal III-VI. intézm. Összesen

1. I. Önkormányzat m űködési bevételei 627 388 8 211 237 883 873 482
2. I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei 522 850 0 0 522 850
2.1.   Helyi adók 120 000 120 000
2.2.   Átengedett központi adók 391 850 391 850
2.3.   Birságok, díjak,pótlékok 8 500 8 500
2.4.   Egyéb sajátos bevételek 2 500 2 500
3. I/2. Intézményi működési bevételek 104 538 8 211 237 883 350 632
3.1.   Árú-, készletértékesítés 0
3.2.   Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 58 326 4 058 9 962 72 346
3.3.   Bérleti díj 655 1 000 27 848 29 503
3.4.   Intézményei ellátási díjak 155 393 155 393
3.5.   Alkalmazottak térítése 19 745 19 745
3.6.   ÁFA bevétel 45 557 1 153 17 881 64 591
3.7.   Működési célú hozam-, kamatbevétel 2 000 7 054 9 054
4. II. közhatalmi bevételek 8 804 8 804
5. III. Támogatások, kiegészítések 686 562 0 0 686 562

5.1.   Normatív hozzájárulások 442 906 442 906
5.2.   Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 35 308 35 308
5.3.   Központosított előirányzatok 16 365 16 365
5.4.   Kiegészítő támogatás 0
5.5.   Egyéb támogatás 191 983 191 983
6. IV.Támogatásérték ű bevételek 803 039 55 357 1 017 954 1 876 350

6.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 284 619 55 357 1 017 954 1 357 930
6.1.1.   Társadalomb.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 1 015 416 1 015 416
6.1.2.   Többcélú kistérségi társulástól átvatt pénzeszköz 26 489 45 725 72 214
6.1.3.   EU-s támogatás 0
6.1.4.   Egyéb működési célú támogatás 258 130 9 632 2 538 270 300
6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 518 420 0 0 518 420

6.2.1.   Társadalomb.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 0
6.2.2.   EU-s támogatás 514 378 514 378
6.2.3.   Egyéb felhalmozási célú támogatás 4 042 4 042

7. V.Felhalmozási célú bevételek 145 288 0 0 145 288
7.1.   Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 15 396 15 396
7.2.   Pénzügyi befektetésből származó bevétel 23 000 23 000
7.3.   Vagyoni értékű j. értékesítése, hasznosítása 96 362 96 362
7.4   Felhalmozási ÁFA visszatérülés 10 530 10 530
8. VI. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0

8.1.   Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről 0
8.2.   Felhalm.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről 0
9. VII. Maradvány felhasználás 431 326 0 242 026 673 352

9.1. Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele 28 253 66 718 94 971
9.2. Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele 403 073 175 308 578 381

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 702 407 63 568 1 49 7 863 4 263 838
10. VIII. Finanszírozási célú pénzügyi m űv.bev. 117 348 0 0 117 348

10.1. Működési célú pénzügyi műveletek 117 348 0 0 117 348
10.1.1.   Előző évi működési célú pm-ból hiány csökkentése 0
10.1.2.   Értékpapírok kibocsátása, értékesítése 0
10.1.3.   Hitelek felvétele 0
10.1.4.   Egyéb működési célú f inanszírozási bevétel 117 348 117 348
10.2. Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 0 0 0 0

10.2.1.   Előző évi felhalmozási célú pm-ból hiány csökkentése 0
10.2.2.   Értékpapírok kibocsátása, értékesítése 0
10.2.3.   Rövid lejáratú hitelek felvétele 0
10.2.4.   Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0
10.2.5.   Kapott kölcsön, nyujtott kölcsön visszatérülése 0
10.2.6.   Egyéb felhalmozási célú f inanszírozási bevétel 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 819 755 63 568 1 497 863 4 381 186
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Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésén ek mérlege 2/2 oldal

K I A D Á S O K ezer Ft-ban

Cím Bevételi jogcímek
I. Önkorm.

II. Önkorm. 
Hivatal III-VI. intézm. Összesen

11. I. Működési költségvetés kiadásai 468 908 627 797 1 993 473 3 090 178

11.1.   Személyi juttatások 140 754 242 322 904 058 1 287 134

11.2.   Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 19 044 61 059 243 212 323 315

11.3.   Dologi kiadások 251 119 84 470 841 310 1 176 899

11.4.   Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata 12 748 12 748

11.5.   Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 150

11.6. Egyéb működési célú kiadások 45 243 239 946 4 743 289 932

11.6.1   Önkormányzat által folyósított ellátások 32 099 239 946 272 045

11.6.2.   Működési célú pénzmaradvány átadás 4 743 4 743

11.6.3.   Működési célú támogatásértékű kiadás 7 459 7 459

11.6.4   Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre 5 685 5 685

12. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 637 422 0 18 1 758 819 180

12.1.   Beruházási kiadások 635 822 181 758 817 580

12.2.   Felujítások 0

12.3.   Lakástámogatás 1 600 1 600

12.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0

12.4.1.   Felhalmozási célú maradvány átadás 0

12.4.2.   Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0

12.4.3.   Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-onkívülre 0

12.4.4.   Pénzügyi befektetések kiadásai 0

13. III. Tartalékok 398 816 0 0 398 816

13.1.   Általános tartalék 21 777 21 777

13.2.   Céltartalék 377 039 377 039

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 505 146 627 797 2 17 5 231 4 308 174

14. IV. Finanszírozási célú pénzügyi m űv.kiadásai 73 012 0 0 73 012

14.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0

14.1.1.   Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 0

14.1.2.   Likviditási hitelek törlesztése 0

14.1.3.   Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0

14.1.4.   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0

14.1.5.   Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0

14.1.6.   Egyéb 0

14.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 73 012 0 0 73 012

14.2.1.   Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 68 484 68 484

14.2.2.   Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0

14.2.3.   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4 528 4 528

14.2.4.   Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0

14.2.5.   Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 578 158 627 797 2 175 231 4 381 186

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

15. Költségv.hiány (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások -44 336

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

16. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek egyenlege 44 336

16.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 117 348

16.1.1   Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 117 348

16.1.2   Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 0

16.2 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 73 012

16.2.1   Működési célú pénzügyi műveletek kiadásaii 0

16.2.2   Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadási 73 012



2 melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendel ethez 2. melléklet a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

előirányzat előirányzat

A. Működési bevételek összesen 2 926 778 A. M űködési költségvetés kiadásai összesen 3 090 178
1. I. Önkormányzat m űködési bevételei 873 482 11.1. Személyi juttatások 1 287 134

2. I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei 522 850 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 323 315

3. I/2. Intézményi működési bevételek 350 632 11.3. Dologi kiadások 1 176 899

4. II. közhatalmi bevételek 8 804 11.4. Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata 12 748

5. III. Támogatások, kiegészítések 686 562 11.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 150

6. IV.Támogatásérték ű bevételek 1 357 930 11.6. Egyéb működési célú kiadások 289 932

8. VI. Átvett pénzeszközök

B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 663 7 08 B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 819 180
5. III. Támogatások, kiegészítések 12. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 819 180

6. IV.Támogatásérték ű bevételek 518 420 12.1. Beruházási kiadások 817 580

7. V.Felhalmozási célú bevételek 145 288 12.2. Felujítások

8. VI. Átvett pénzeszközök 12.3. Lakástámogatás 1 600

12.4. Egyéb felhalmozási kiadások

C. Kölcsönök összesen 0 C. Kölcsönök összesen 0
Kapott kölcsön Kölcsönök nyújtása

Kölcsön visszatérülése Kölcsönök törlesztése

D. Maradvány felhasználás összesen 673 352 D. III. Tart alékok 398 816
9.1. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele 94 971 13.1. Általános tartalék 21 777

9.2. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét. 578 381 13.2. Céltartalék 377 039

4 263 838 4 308 174

10. VIII. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek bevételei 0 E. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 73 012
10.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

10.2. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 14.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 73 012

10.3. Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek bevételei

4 263 838 4 381 186

117 348 0

KiadásBevétel

Edelény Város Önkormányzatának 2012. évi költségvet ési mérlege

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Költségvetési hiány: Költségvetési többlet

Bevételi jogcímek Kiadási jogcímek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINÖSSZESEN
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3.1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati ren delethez 3. melléklet a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

előirányzat Kiadási jogcímek előirányzat

1. Költségvetési bevételek összesen 3 021 749 Költségvetési kiadások összesen 3 136 736
2. Önkormányzatok működési bevételei 873 482 Személyi juttatás 1 287 134
3. Közhatalmi bevételek 8 804 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 323 315
4. Támogatások, kiegészítések 686 562 Dologi kiadások 1 176 899
5. Támogatásértékű bevételek 1 357 930 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150
6. EU támogatás Egyéb működési kiadások 289 932
7. Működési célú pénzeszköz átvétel Tartalékok 59 306
8. Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele 94 971
9. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 0 Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 0
10. Előző évi működési célú pénzmaradványból hiány csökkentése Likviditási hitelek törlesztése
11. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13. Egyéb működési célú f inanszírozási bevétel Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
14. Egyéb

3 021 749 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 136 736
15. Költségvetési hiány: 117 348 Költségvetési többlet: 0

3.2. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati ren delethez 4. melléklet a ../2012. (..) önkormányzati rendelethez

1. Költségvetési bevételek összesen 1 242 089 Költségvetési kiadások összesen 1 171 438
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 15 396 Beruházási kiadások 817 580
3. Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása 96 362 Felujítások
4. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 23 000 Lakástámogatás 1 600
5. Központi költségvetési támogatás Egyéb felhalmozási kiadások
6. EU támogatás 514 378 Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata 12 748
7. Támogatásértékű bevételek 4 042 Tartalékok 339 510
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
9. Fejlesztési ÁFA visszatérülése 10 530
10. Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele 578 381
11. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 0 Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 73 012
12. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból hiány csökkentése Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 68 484
13. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4 528
14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
16. Kapott kölcsön, nyujtott kölcsön visszatérülése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
17. Egyéb felhalmozási célú f inanszírozási bevétel

1 242 089 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 244 450FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Edelény Város Önkormányzatának felhalmozási célú be vételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek

Edelény Város Önkormányzatának m űködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
BEVÉTEL KIADÁS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
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5. melléklet a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rende lethez
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi  költségvetésének mérlege 2/1. oldal

B E V É T E L E K ezer Ft-ban

Cím Bevételi jogcímek
II. Önkorm. 

Hivatal
III.1.  Borsodi 

Ált.Isk.
III.2. Mátyás 

Óvoda

III.3. 
Nefelejcs 

Óvoda

III. Borsodi 
Általános 

Iskola 
összesen

IV. 
Szociális 

Szolgáltató 
Központ

V. Művelődési 
Központ, 
Könyvtár, 
Múzeum

VI. Koch 
Róbert 
Kórház

Intézményi 
bevételek 
összesen

3. I/2. Intézményi m űködési bevételek 8211 43877 2593 60 46530 111220 6000 74133 246094
3.1. Árú-, készletértékesítés 0 0
3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 4058 0 3612 4600 1750 14020
3.3. Bérleti díj 1000 100 60 160 800 26888 28848
3.4. Intézményei ellátási díjak 28700 589 29289 100951 25153 155393
3.5. Alkalmazottak térítése 5770 1452 7222 3223 9300 19745
3.6. ÁFA bevétel 1153 9307 552 9859 3380 600 4042 19034
3.7. Működési célú hozam-, kamatbevétel 2000 0 54 7000 9054
6. IV.Támogatásérték ű bevételek 55357 1801 0 0 1801 338 399 1015416 1073311

6.1. Működési célú tám.értékű bevételek 55357 1801 0 0 1801 338 399 1015416 1073311
6.1.1. Tb.pü.alapjából átvett pénzeszköz 0 1015416 1015416
6.1.2. Többc.kist.társulástól átvatt pénze. 45725 0 45725
6.1.3. EU-s támogatás 0 0
6.1.4. Egyéb működési célú támogatás 9632 1801 1801 338 399 12170
6.2. Felhalm.célú tám.értékű bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1. Tb.pü.alapjából átvett pénzeszköz 0 0
6.2.2. EU-s támogatás 0 0
6.2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás 0 0

7. V.Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1. Tárgyi eszközök, immateriális jav.ért. 0 0
7.2. Pü.befektetésből származó bevétel 0 0
7.3. Üzemeltetésből származó bevétel 0 0
8. VI. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.1. Műk.célú pénzeszk.átvétel áh-on kív. 0 0
8.2. Felh.célú pénzeszk.átvétel áh-on kív. 0 0
9. VII. Maradvány felhasználás 0 990 0 0 990 3672 5811 23155 3 242026

9.1. Előző évek pénzm.műk.célú igénybev. 990 990 3672 5811 56245 66718
9.2. Előző évek pénzm.felhalm.c.génybev. 0 175308 175308
6. Intézmény költségv.bev.összesen 63568 46668 2593 60 49 321 115230 12210 1321102 1561431
7. Önkormányzati támogatás 564229 249414 122626 69297 441337 160216 70132 5683 1241597
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEV.ÖSSZESEN 627797 296082 125219 69357 490658 275446 82342 1326785 2803028
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Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi  költségvetésének mérlege 2/2. oldal

K I A D Á S O K ezer Ft-ban

Cím Kiadási jogcímek
II. Önkorm. 

Hivatal
III.1.  Borsodi 

Ált.Isk.
III.2. Mátyás 

Óvoda

III.3. 
Nefelejcs 

Óvoda

III. Borsodi 
Általános 

Iskola 
összesen

IV. 
Szociális 

Szolgáltató 
Központ

V. Művelődési 
Központ, 
Könyvtár, 
Múzeum

VI. Koch 
Róbert 
Kórház

Intézményi 
kiadások 
összesen

1. I. Működési költségvetés kiadásai 627797 295832 125219 69357 490408 270446 81142 1151477 2621270

1.1. Személyi juttatások 242322 154147 79061 46374 279582 137230 35418 451828 1146380

1.2. Munkaad.terhelő jár.és szoc.hj.adó 61059 40197 20849 12081 73127 37009 9583 123493 304271

1.3. Dologi kiadások 84470 100498 25309 10902 136709 92385 36060 576156 925780

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 150 150

1.5. Egyéb működési célú kiadások 239946 990 0 0 990 3672 81 0 244689

1.5.1 Önkormányzat által foly.ellátások 239946 0 239946

1.5.2. Működési célú pénzmaradvány átad. 990 990 3672 81 4743

1.5.3. Működési célú támogatásért.kiadás 0 0

1.5.4 Műk.célú pénzeszk.átadás áh-on kív. 0 0

2. II. Felhalm.költségvetés kiadásai 0 250 0 0 250 5000 120 0 175308 181758

2.1. Beruházási kiadások 250 250 5000 1200 175308 181758

2.2. Felujítások 0 0

2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1. Felhalmozási célú maradvány átadás 0 0

2.4.2. Felhalmozási célú támogatásért.kiad. 0 0

2.4.3. Felhalm.célú pénzeszk.átad.áh-on kív. 0 0

2.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 627797 296082 12521 9 69357 490658 275446 82342 1326785 2803028
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6. melléklet a 21/2012.(VI.20.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rende lethez

ezer Ft-ban

Cím Kiadási jogcímek Önkorm. 
Hivatal

Képviselő 
testület 
kiadásai

Kistérségi 
Hivatal 
működ.

Állom.-ba 
nem 

tartozók
Közfoglal
koztatás

Vásárolt 
közszolg.

Tovább 
száml. 
szolg.

Pénzügyi 
szolg.kiad

száml. 
szellemi 
tevék. Adók, díjak ÁFA kiadás

kiadás 
összesen

1. I. Műk.költségvetés kiadásai 501340 28716 45724 6845 10325 454 4 3098 4150 3002 6470 13583 627797

1.1. Személyi juttatások 169950 21408 36477 5390 9097 242322

1.2. Munkaad.terh.jár,szoc.hj.adó 43645 5780 8951 1455 1228 61059

1.3. Dologi kiadások 47799 1528 296 4544 3098 4150 3002 6470 13583 84470

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

1.5. Egyéb működési célú kiad. 239946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239946

1.5.1 Önk.által folyósított ellát. 239946 239946

1.5.2. Műk.célú pénzmar.átadás 0

1.5.3. Műk.célú tám.ért.kiadás 0

1.5.4 Műk.célú pe.átad.áh.kívülre 0

2. II. Felhalm.költségvkiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Beruházási kiadások 0

2.2. Felujítások 0

2.4. Egyéb felhalmozási kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1. Felhalm.c.maradv.átadás 0

2.4.2. Felhalm.célú tám.ért.kiadás 0

2.4.3. Felhalm.c.pe.átad.áh.kívülre 0

2.4.4. Pü.befektetések kiadásai 0

4. ÖSSZESEN 501340 28716 45724 6845 10325 4544 3098 4150 3002 6470 13583 627797

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalána k 2012. évi költségvetési kiadási el őirányzatai
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7. mellék let a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rende lethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Engedélyezett 
létszám

fő
Polgármesteri Hivatal 60
Kistérségi Hivatal 13
Szociális Szolgáltató Központ 70
Művelődési Központ, Könyvtár, Sz.Á.Múzeum 16
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 224
Borsodi Általános Iskola összesen 135
Borsodi Általános Iskola 75
Mátyás Óvoda és Bölcsőde 39
Nefelejcs Óvoda 21
Összesen 518

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

4 órás 6 órás 8 órás
Önkormányzat 150
Polgármesteri Hivatal 15 8 5
Kistérségi Hivatal
Szociális Szolgáltató Központ 1
Művelődési Központ, Könyvtár, Sz.Á.Múzeum 1
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Borsodi Általános Iskola összesen 0 0 0
Borsodi Általános Iskola 
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Nefelejcs Óvoda
Összesen 16 8 156

Költségvetési szerv

Költségvetési szerv Engedélyezett átlaglétszám 
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8. mellék let a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rende lethez
Beruházási kiadási el őirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban 

Beruházási feladat előirányzat

Önkormányzat
1. Tájház bővítése, felujítása 69 646
2. Nefelejcs Óvoda fejlesztése 103 940
3. Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése 147 548
4. ÉMÁSZ oszlop áthelyezése 587
5. Buszfordulóhoz terület vásárlás 500
6. Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése 260312
7. Településrendezési terv módosítás 304
8. Ford tip.gk.vásártása közmunkához 1000
9. Közmunka beruházási kiadásai 3242
10. Városközpont fejlesztése (pályázaton kívüli) 46362
11. Belterület ingatlan vásárlása 2000
12. Családsegítő rekonstr.pályázat előkészítése 381
Szociális Szolgáltató Központ
1. Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1 5000
Borsodi Általános Iskola
1. Számítástechnikai eszköz 250
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum
1. Gépkocsi vásárlás 1200
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
1. Rehab.szolg.fejlesztése pályázati önerő ÉMOP 4.1.2/A-11 20000
2. Magyar-Szlovák Határon átnyúló együtteműk.progr.önrész 40278
3. Gpkocsi vásárlás 9000
4. Gépek, berenezések vásárlása 2900
5. Egészségügyi gép- műszer beszerzés 58000
6. Kórház belső útjainak szfaltozása 24130
7. Rendelőintézet szellőző rendszerének kiépítése 6000
8. Keringető szivattyúk, vízvezeték csere 15000
Beruházási kiadások összesen 817 580

9. mellék let a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rende lethez
Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés előirányzat

1. Államkötvény 2007-2010.évi 150 120
2. Kötvénykibocsátás maradványa 36 553
3. Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő 126 931
4. Edelény árvízi védekezéshez vízgazd.beruházás (Mo-Szlovák) önerő
5. I. Iskola korszerűsítés (2010.évi CLXIX.tv.14pont) 2 998
6. Intézmények inform.infrastrukt.fejl.a közoktatásban pály.önereje 2 166
7. Árvízkárosultak részére megállapított adomány maradványa 1 952
8. Hátrányos helyzetű önkormányzatok 2011.évi támogatás maradványa 28 077
9. 2012. évi talajterhelési díj 7 000
10. Családsegítő épület rekonstr.pályázathoz önerő 4 906
11. Mátyás Óvoda és Bölcsőde felujítása, bővítése pályázathoz önerő 6 316
12. Térfigyelő rendszer kiépítése pályázathoz önerő 1 057
13. Gyermek-háziorvosi körzet működtetéséhez eszköz vásárlás 500
14. Fejlesztési céltartalék (Viziközmű üzemeltetés egyszeri díja) 8 463

Összesen 377 039  
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10. mellék let a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rende lethez

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

ezer Ft-ban

Megnevezés előirányzat

I/1. Bursa támogatás 1 900
I/2. EVSE támogatás 800
I/3. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás 3 000
I/4. EVTTE támogatás 100
I/5. Egyházak támogatása 400
I/6. Polgárőrség támogatása 200
I/7. Rendőrség támogatása 200
I/8. Máltai Szeretetszolgálat támogatása 100
I/9 Nemzetiségi Önkormányzatok részére pénzmaradvány átadás 885
I/10 Esélyegyenlőségi pályázat átadása 539
I/11 Többcélú Kistérségi Társulással 2011.évi elszámolás 5020

Összesen 13 144

11. mellék let a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rend elethez

ezer Ft-ban
Sor- 
szá
m Bevételi jogcímek

előirányzat

1. Helyi adók 120000
2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 119362
3. Díjak, pótlékok, birságok 8500

4.
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel, 15396

5. Részvények, részesedések értékesítése
6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek
7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

263258

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek össz egéről

Saját bevételek összesen
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2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó,   
egyes szabályokról szóló 12/2006. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 147./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
22/2012.(VI.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyis égek bérletére vonatkozó, 

egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormán yzati rendelet 
módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény  36. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 
 
- Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.10, 2.13 pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és az  

- Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.5 pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § A Rendelet 29. §-a helyére a következő rendelkezés lép: 

„29. § A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját, a kedvezmény 
mértékét a Képviselő-testület külön határozatban állapítja meg.” 
 

2. § Hatályát veszti az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az 
ezzel kapcsolatos eljárásokról szóló 18/2008.(VI.25.) önkormányzati 
rendeletet módosításáról szóló 22/2008.(VIII.29.) önkormányzati rendelet. 
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3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszti.  

 
                               Vártás József                                                 Molnár Os zkár 
                                   jegyző                                                           polgármester 
        
 
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározásáról szóló  
180/2009.(IX.15.) határozat kiegészítéséről  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 148./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Vártás József jegyző jelzi, hogy a határozati javaslatban egy elírás szerepel, 
konkrétan a határozatnak a megjelölésében, és nem a 180/2009.(IX.15.) határozatról 
van szó, hanem a 261/2011.(XII.14.) határozatról. 
Kéri ennek megfelelően a határozati javaslatot módosítani. 
 
Polgármester  szavazásra bocsátja az előbbiekben ismertetett módosítás 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a módosítást 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester  a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
138/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának 

meghatározásáról szóló 180/2009.(IX.15.) határozat 
kiegészítéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti díjának megállapításáról szóló 
261/2011.(XII.14.)  határozat I-II kategóriára vonatkozó részét 
az alábbiakkal egészíti ki: 
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„A helyiségre kiírt pályázat kétszeri eredménytelen sége 
után, a bérleti díjat az els ő évben – egy éves id őtartamra – 
20 %-kal, a második évben – egy éves id őtartamra – 10 %-
kal mérsékelni kell.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
 
 

4./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. működésének pénzügyi elemzéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 149./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Vattay Béla alpolgármester a költségeket illetően bővebb információt kér a 
parkfenntartás, illetve a gépek bérbeadása tekintetében. 
Az új telephely kialakításával kapcsolatban az a kérdése, hogy mennyibe kerülne. 
 
Fischer Ferdinánd  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, 
hogy folyamatosan végzik a telephelynek az alakítását a jelenlegi helyen, a hátsó 
udvarrészen folyik a rendrakás, de lassan szükségessé válik az irodának a 
kialakítása is. Az előző ülésen meghatározásra került, hogy a Máltai 
Szeretetszolgálat épülete lesz, de nem tudja, hogy ez lesz-e a végleges megoldás és 
ehhez készítsenek egy költségvetést. Más lehetőségként felvetették, hogy a Kft. 
épületén belül, ha a hátsó részt külön leválasztanák, egy külön bejárattal, akkor az is 
lehetne telephely. A testület döntését kéri, hogy melyik megoldás legyen, hiszen 
lassan kezd sürgőssé válni, mert augusztus 31. a határidő, és nekik az átköltözés 
egy hónapot igénybe fog venni, tekintettel az informatikai dolgokra, telefonra, 
riasztórendszerre, az irodáknak a kialakítására. A költségek tekintetében most még 
nem tud mit mondani azért, mert nem látja, hogy melyik megoldást választják 
irodának. A telephely átalakítási költségét 300 ezer forintra becsülik az irodarész 
átalakítása nélkül, ahová kellene építeni egy betonplaccot, két mobilgarázst, el kell 
végezni a hátsó kapunak a kialakítását, az udvar zúzottkővel történő feltöltését, és 
pluszba jön az épületnek a riasztórendszere, informatikai, stb. része. A kiadássokkal 
kapcsolatban annyit kíván elmondani, hogy az egész egybe van véve, igazából a 
nonprofit Kft-nél a park és az út nincs külön, a béreket is egyben kezelik, amelyből 
nehéz külön venni a parkra vonatkozó részt, amit csak arányosítással lehetne 
kiszámolni. Az anyagköltségeket külön számolják, melyről azt tudja elmondani, hogy 
ami a kiadási oldalon anyagra van számolva, ennek 40 %-a vállalkozási 
tevékenység, a többi nonprofit ágazat, és az üzemanyag tekintetében ez szintén így 
van. A vállalkozási díj annyi, amennyi az árbevétel, tehát azzal arányosan lettek az 
anyagköltségek is megemelve az ahhoz tartozó részen.  
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Ezt az egészet azért kell egyben kezelniük, mert a bér, a személyi jellegű járulékok, a 
pénzügyi ráfordítások, szolgáltatások költségei egybe terhelik a céget, ezért 
maximum arányosítással tudja levenni az ehhez tartozó részt. 
 
Polgármester  megjegyzi, hogy egyáltalán nem végleges az a helyiség a 
szomszédban, és azt gondolja, sokkal célszerűbb lenne a jelenlegi telephely hátsó 
része. Ez mindenki számára logikus. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangőlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
139/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.  
             működésének pénzügyi elemzéséről 
 

Edelény Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
„Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. működésének 
pénzügyi elemzéséről” szóló előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. működésének 
pénzügyi elemzéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 Felelős:    polgármester 
 Határidő:  azonnal 

 
 
 
5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az ÉRV Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés 1. mellékletének kiegészítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 150./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

140/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:   Az ÉRV Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés 1. 
mellékletének kiegészítéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az ÉRV Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés 1. 
mellékletének kiegészítéséről szóló előterjesztést, és a 
következő döntést hozza: 

A Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
98/2012.(V.9.) határozattal jóváhagyott „Üzemeltetési 
Szerződés„ 1. mellékletét a tárgyi eszközök listáját - a  
határozat mellékletében foglaltak szerint kiegészíti és a tárgyi 
eszközöket üzemeltetésre átadja az Észak-magyarországi 
Regionális Vízművek Zrt. részére. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

140/2012.(VI.20.) határozat melléklete  
   

Az ÉRV Zrt-vel kötött „Üzemeltetési Szerz ődés” 1. mellékletének 
a tárgyi eszközök listájáról kiegészítése 

   
   

Sorszám Beruházás megnevezése Érték 

1. 

ÉRV ivóvíz átvételi akna múcsonyi oldali gépészete   
1. Easylog adatgyűjtő 3 db 192 000 
2. Jelátalakító 36 000 
3. Nyomástávadó 41 500 

2. Glóbusz analóg szintmérő kör víztoronynál 1 745 000 
3. Szennyvíztelepen Flyght szivattyú keverő lapát 156 000 
4. Szennyvíztelepen Flyght szivattyú 541 660 
5. Szennyvíztelepen Gépirács MEVA felújítása 2 257 325 
6. Szennyvíztelepen Flyght szivattyú 1 200 000 
7. Szennyvíztelepen DKK 612 szivattyú 380 000 

8. 
Távfelügyeleti rendszer kialakítása Bódva úti és Bocskai úti 
szennyvízátemelőkön 

544 410 

9. Szennyvíztelepen fúvó Pressure 1 087 779 
10. Ivóvízhálózat gerincvezeték kiváltása 110 fm, Arany János út 809 875 
11. Ivóvízhálózaton csatlakozó lakossági bekötővezetékek cseréje 2 781 625 
12. Ivóvízhálózaton csomóponti tolózárak cseréje 500 000 
13. Ivóvízhálózaton tűzcsapok cseréje 325 000 
14. Ivóvízhálózat közkutak felújítása 376 780 
  Összesen: 12 974 954 

 
 



 
 

 
 

24

 
 
6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett  
munkájáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 151./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Vártás József jegyző a Többcélú Kistérségi Társulás jövőjéről szólva elmondja, hogy 
a vonatkozó jogszabályok szerint december 31-ig biztosan működik ez a társulás. A 
jogszabályok erejénél fogva december 31. napjával jelen állás szerint megszűnne, 
ugyanakkor ez elképzelhetetlen, mert a kistérségi társulásnak több áthúzódó 
projektjei vannak, amelyek a létjogosultságát alátámasztják, az viszont még nem 
látszik, hogy ez milyen jogtechnikai módszerrel mehet át az új Ötv. szerinti társulási 
formába. Ezt azért is hozza fel, mert itt a társulás által megszervezett bizonyos 
feladatok ellátásánál Edelény városra, illetve a képviselő-testületre, mint fenntartó 
döntéshozóra kihatással lehet. Az egyik ilyen a háziorvosi központi ügyeletnek az 
ellátása, amely már így is több társulási ülésen folyamatosan jelen volt, illetve gondot 
okozott, főleg az orvoshiány miatt. Várhatóan az őszi testületi üléseken ezzel is 
foglalkoznia kell a képviselő-testületnek. 
 
Vattay Béla alpolgármester arról szólt, hogy a társulásnál 78 millió forint 
pénzmaradvány van, amelynek utána nézett, hogy miből áll. Ez az összeg 
gyakorlatilag pántlikázott pénz, kimondottan fejlesztésekhez, pályázatokhoz van. 
Kérdésként fogalmazódik meg, hogy ha megszűnik a kistérségi társulás, akkor a 
megkezdett beruházások hogyan fognak folytatódni, illetve hogyan lesz megoldva a 
központi orvosi ügyelet, illetve a pedagógiai szakszolgált. Ez mind olyan kérdés, 
amelyben még nem látni tisztán, az, hogy mi marad, mi kerül át a járásokhoz, illetve 
az önkormányzathoz. 
 
Polgármester – mivel több kérdés vélemény nem volt, - az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
141/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség 

Többcélú Társulásában végzett munkájáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában, 
valamint a Fejlesztési Tanácsban 2012. évben végzett 
munkájáról, továbbá a társulási törvény hatálya alá tartozó 
társulásokban végzett tevékenységéről, azok pénzügyi 
helyzetéről, a társulási célok megvalósításáról szóló beszámolót 
és azt elfogadja.  
 
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást 
nem kér. 

 
          Határidő: azonnal 
          Felelős: polgármester 
 
7./ Napirendi pont tárgya:  
 
Védőnői szolgálat működéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 152./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
142/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Védőnői szolgálat működéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Védőnői szolgálat működéséről” szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület 

2012. július 1. napjától a védőnői szolgálatot a Szociális 
Szolgáltató Központ intézményegységeként működteti.   
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    A védőnők száma, az általuk ellátott feladatok és ellátási 
terület változatlan marad.  

 
2. Képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ 

alkalmazotti létszámát 6 fővel megemeli 2012. július 1. 
napjától. 

 
3. Képviselő-testület Szociális Szolgáltató Központ „Alapító 

Okirat”-ának módosítását a határozat 1. melléklete szerint, 
az egységes szerkezetbe foglalt  „Alapító Okirat”- ot a 
határozat 2. melléklete szerint  jóváhagyja.  

 
4.  Képviselő-testület elrendeli az „Alapító Okirat”-ok Magyar 

Államkincstár részére történő megküldését, és az 
intézmény részére történő kiadását. 

5. Képviselő-testület elrendeli a Szociális Szolgáltató 
Központ költségvetésének, valamint dokumentumainak 
módosítását. 

 
Határidő:  2012. július 1., 2012. szeptember 12. 
Felelős:  polgármester, jegyző, intézményvezető 

 
 

 

1. Melléklet a 142/2012.(VI.20.) határozathoz 
 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT  MÓDOSÍTÁSA 

 
 

Az „Alapító Okirat” preambuluma az alábbiak szerint módosul:  
Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény , valamint az államháztartás m űködési rendjér ől szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet  vonatkozó rendelkezései alapján a Szociális 
Szolgáltató Központ részére a következők szerint adja ki: 
 
Az „Alapító Okirat” 1. pontja az alábbira változik: 
 

„1 .  Az intézmény neve, székhelye:  Szociális Szolgáltató Központ 
 3783 Edelény, Árpád út 29 
  Telephelyei:  3780 Edelény, István király útja 58. 
  3780 Edelény, István király útja 65.” 
 
Az „Alapító Okirat” 2. pontja az alábbiakra változik: 
 

„2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 Időskorúak bentlakásos ellátása 

Szociális és gyermekjóléti ellátás, valamint otthon i szakápolás  
Család és n ővédelmi egészségügyi gondozás” 

 
Az „Alapító Okirat” 5. pontja az alábbira változik: 
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„5. Az intézmény m űködési köre: 
- Idősek otthona: Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe 
- Idősek nappali ellátása: Edelény város közigazgatási területe 
- Védőnői szolgálat: Edelény, Abod, Balajt, Damak, Ládbesen yő” 

 
Az „Alapító Okirat” 6. pontja az alábbira változik: 
 

„6. Gazdálkodási besorolás :  önállóan m űködő és gazdálkodó költségvetési 
szerv .” 

 
Az „Alapító Okirat” 7. pontja és a 7.1 pontja az alábbiakra változik: 
 

„7. Alaptevékenység: 
7.1 Alaptevékenység:  
 

a) Étkeztetés:  
Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani azoknak a 
szociálisan rászorult személyek, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a legalább napi 
egyszeri meleg étkezést, különösen koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt. 

 
 

b) Házi segítségnyújtás: 
A házi segítségnyújtás keretében a szociális gondozó az ellátott részére 
saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi 
állapotának megfelelő segítséget nyújt. Az ellátás kapcsán figyelembe veszi 
az ellátást igénylő képességeinek fenntartását, fejlesztésének lehetőségeit, 
valamint a szolgálat lehetőségeit. 

 
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

A saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és szociális helyzetük 
miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes, 
időskorú, fogyatékos, vagy pszichiátriai betegséggel küzdő személyek, 
önálló életvitelének fenntartása, a krízishelyzetek elhárítása. 

 
d) Családsegít ő szolgálat: 

A családsegítő szolgálat célja az egyének, családok, csoportok, helyi 
közösségek részére általános szociális és mentálhigiénés ellátás nyújtása, 
szociális, pszichés és egyéb életvezetési zavarok elhárításában segítés. 

 
e) Idősek nappali ellátása: 

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek napközbeni ellátására, gondozására szolgál. 

 
f) Idősek otthona: 

Az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban 
meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel 
rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 
a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. 



 
 

 
 

28

Továbbá ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint az idősek 
otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt 
önmagáról gondoskodni nem képes, a napi 4 órát meghaladó gondozási 
szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, 
ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható 

 
g) Gyermekjóléti szolgálat: 

A gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek testi, 
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének és a családban történő 
nevelés elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból 
történő kiemelésének megelőzéséhez. 
 

h) Otthoni szakápolás: 
A beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosa rendelésére, 
szakképzett ápoló által végzett tevékenység.  
Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre 
szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön.  

 
i) Család és n ővédelmi egészségügyi gondozás: 

A gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya 
fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi 
ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló 
módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez 
szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, 
illetve a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatok.” 

 
Az „Alapító Okirat” 7.2. pontja az alábbiakra változik: 

 

„7.2 Alaptevékenység (szakfeladat száma, megnevezés e): 
869041 Család és n ővédelmi egészségügyi gondozás  
890442 Foglalkoztatást helyettesít ő támogatásra jogosultak 

hosszabb id őtartamú közfoglalkoztatása”  
 

Az „Alapító Okirat” 8. pontja az alábbira változik: 
 

„8. A feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon: 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2005. (VI.30.) számú 
rendelete szerint az intézmény ingyenes használatába adja az Edelény, Árpád u. 
29. szám alatt és az Edelény, István király útja 58. és Edelény, István király útja  
65. szám alatt lévő szociális elhelyezést szolgáló ingatlant.” 

 
 

Az „Alapító Okirat” 12. pontja az alábbira változik: 
 

„12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási  jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. 
IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.” 
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13. Záró rendelkezések: A módosított alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép 
hatályba. 
 

Záradék:  

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június 20. napján 
megtartott képviselő-testületi ülésén 142/2012.(VI.20.) határozatával a Szociális 
Szolgáltató Központ „Alapító Okirat”-ának módosítását j ó v á h a g y t a . 
 
E d e l é n y, 2012. június 20. 

 
Vártás József Molnár Oszkár 

     jegyző   polgármester  
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2. Melléklet a 142./2012.(VI.20.) határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Szociális 
Szolgáltató Központ részére a következők szerint adja ki: 
 
1. Az intézmény neve, székhelye:  Szociális Szolgáltató Központ 
 3783 Edelény, Árpád út 29 
  Telephelyei:  3780 Edelény, István király útja 58. 
  3780 Edelény, István király útja 65. 
 
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Időskorúak bentlakásos ellátása 
Szociális és gyermekjóléti ellátás, valamint otthon i szakápolás 
Család és n ővédelmi egészségügyi gondozás 

 
3. Az intézmény alapítója: B-A-Z. Megyei Tanács 

Alapítás éve: 1968 
 
4. Irányító szerv neve és székhelye: Edelény Város Önkormányzata 

3780 Edelény, István király útja 52. 
 

5. Az intézmény m űködési köre: 

- Idősek otthona: Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe 

- Idősek nappali ellátása: Edelény város közigazgatási területe 

- Védőnői szolgálat: Edelény, Abod, Balajt, Damak, Ládbesen yő 

Intézményfenntartói Társulási Megállapodás 1./ pont jában foglaltak 
szerint: 

- Házi segítségnyújtás: 
• Edelény, 
• Damak, 
• Komjáti, 
• Tornaszentandrás, 
• Hangács, 
• Abod, 
• Balajt és 
• Ládbesenyő 
• Irota 
• Lak 
• Szakácsi 

közigazgatási területe. 
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- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 
• Edelény, 
• Damak, 
• Komjáti, 
• Tornaszentandrás, 
• Hangács, 
• Tomor, 
• Hegymeg, 
• Abod, 
• Balajt, 
• Ládbesenyő, 
• Lak, 
• Irota és 
• Szakácsi  

közigazgatási területe. 
 

- Szociális étkeztetés: Edelény város közigazgatási területe. 

- Családsegítés: 
• Edelény, 
• Damak, 
• Komjáti, 
• Tornaszentandrás, 
• Hangács, 
• Tomor, 
• Hegymeg, 
• Abod, 
• Balajt, 
• Ládbesenyő, 
• Lak, 
• Irota és 
• Szakácsi  

közigazgatási területe. 
 

- Gyermekjóléti szolgáltatás: 
• Edelény, 
• Damak, 
• Komjáti, 
• Tornaszentandrás, 
• Abod, 
• Balajt, 
• Ládbesenyő, 
• Irota és 
• Szakácsi  

közigazgatási területe. 
 
6. Gazdálkodási besorolás: önállóan m űködő és gazdálkodó költségvetési  
     szerv. 
     Törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám ): 350394 
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7. Alaptevékenység: 

7.1 Alaptevékenység:  
 

a) Étkeztetés:  
Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani azoknak a 
szociálisan rászorult személyek, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a legalább napi 
egyszeri meleg étkezést, különösen koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt. 

 
b) Házi segítségnyújtás: 

A házi segítségnyújtás keretében a szociális gondozó az ellátott részére 
saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi 
állapotának megfelelő segítséget nyújt. Az ellátás kapcsán figyelembe veszi 
az ellátást igénylő képességeinek fenntartását, fejlesztésének lehetőségeit, 
valamint a szolgálat lehetőségeit. 

 
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

A saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és szociális helyzetük 
miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes, 
időskorú, fogyatékos, vagy pszichiátriai betegséggel küzdő személyek, 
önálló életvitelének fenntartása, a krízishelyzetek elhárítása. 

 

d) Családsegít ő szolgálat: 
A családsegítő szolgálat célja az egyének, családok, csoportok, helyi 
közösségek részére általános szociális és mentálhigiénés ellátás nyújtása, 
szociális, pszichés és egyéb életvezetési zavarok elhárításában segítés. 

 
e) Idősek nappali ellátása: 

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek napközbeni ellátására, gondozására szolgál. 

 
f) Idősek otthona: 

Az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban 
meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel 
rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 
a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. 
Továbbá ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint az idősek 
otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt 
önmagáról gondoskodni nem képes, a napi 4 órát meghaladó gondozási 
szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, 
ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható 
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g) Gyermekjóléti szolgálat: 
A gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek testi, 
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének és a családban történő 
nevelés elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból 
történő kiemelésének megelőzéséhez. 
 

h) Otthoni szakápolás: 
A beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosa rendelésére, 
szakképzett ápoló által végzett tevékenység.  
Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre 
szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön.  

 
i) Család és n ővédelmi egészségügyi gondozás: 

A gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya 
fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi 
ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló 
módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez 
szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, 
illetve a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatok.  

 
7.2 Alaptevékenység (szakfeladat száma, megnevezése ): 

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
494100 Közúti áruszállítás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841907 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás  
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátás 

 - alapszintű ellátás:  126 fő 
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
889921 Szociális étkeztetés 
889922  Házi segítségnyújtás 
889923  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924  Családsegítés 

A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az 
intézményfenntartó társulási megállapodás és az intézmény 
szakmai programja határozza meg. 

881011 Idősek nappali ellátása 
Férőhely: 25 fő 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az 
intézményfenntartó társulási megállapodás és az intézmény 
szakmai programja határozza meg. 

869041 Család és n ővédelmi egészségügyi gondozás  
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
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890442 Foglalkoztatást helyettesít ő támogatásra jogosultak 
hosszabb id őtartamú közfoglalkoztatása  

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása 

 
7.3 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 
8. A feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon: 

Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2005. (VI.30.) számú 
rendelete szerint az intézmény ingyenes használatába adja az Edelény, Árpád 
u. 29. szám alatt és az Edelény, István király útja 58 és Edelény, István király 
útja  65 szám alatt lévő szociális elhelyezést szolgáló ingatlant.  

 
9.  A használatba adott ingatlan vagyon feletti ren delkezési jog: 

Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos 
jogszabályok és önkormányzati rendeletben foglaltak szerint önállóan 
rendelkezik a használatba adott vagyonnal. 
A vagyonnal való rendelkezés nem veszélyeztetheti az intézmény 
rendeltetésszerű működését. 
 

10.  Az intézmény vezet őjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, a hatályos jogszabályban 
előírt időtartamra.  

 
11.  Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén 
helyettese, vagy a vezető által kijelölt személy jogosult. 

 
12.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási  jogviszony(ok) megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 

13. Záró rendelkezések: Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 
 
E d e l é n y, 2012. június 20. 

P.H. 
 

Vártás József Molnár Oszkár 
jegyző  polgármester 
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Záradék:  

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ 
egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 2012. június 20. napján megtartott képviselő-
testületi ülésén a 142/2012.(VI.20.) határozatával   j ó v á h a g y t a . 

 
E d e l é n y, 2012. június 20. 
 

Vártás József  
jegyző 

 
8./ Napirendi pont tárgya:  
 
Forrás Közösségi Központ Szolgálat hozzájáruló nyilatkozat kérelméről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 154./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
143/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Forrás Közösségi Központ Szolgálat hozzájáruló 

nyilatkozat kérelméről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Forrás Közösségi Központ Szolgálat 
hozzájáruló nyilatkozat kérelméről ” szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
Edelény Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (2) 
bekezdés (2b) és (2c) pontja alapján nem járul hozzá  
ahhoz, hogy az Újszövetség Gyülekezet (3531 Miskolc, 
Nagyváthy u. 6.) fenntartásában lév ő Forrás Közösségi 
Központ Szolgálat  (3529 Miskolc, Bocskai u. 27) Edelény 
város területén házi segítségnyújtás szolgáltatást 
végezzen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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9./ Napirendi pont tárgya:  
 
Javaslat Edelény, Móra Ferenc út szennyvízcsatorna-hálózat költségeinek 
Környezetvédelmi Alapból történő megtérítéséről 
 Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 155./ sorszám alatt.) 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
144/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy :  Edelény, Móra Ferenc út szennyvízcsatorna-hálózat 
költségeinek Környezetvédelmi Alapból történő 
megtérítéséről 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény, 
Móra Ferenc úti szennyvízcsatorna-hálózat költségeinek 
megtérítésére a 2012. évi Környezetvédelmi Alapból 2.645.053,- Ft 
(azaz kettőmillió-hatszáznegyvenötezer-ötvenhárom forint) 
összeget biztosít a Borsodi Közszolgáltató Kft rész ére. 

Határidő:  átutalásra: azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 

 
10./ Napirendi pont tárgya:  

 
Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati  
Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005. azonosító számú pályázatához    
kapcsolódó határozat tervezetek elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 156./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Vattay Béla alpolgármester ügyrendben kért szót, kéri, hogy a képviselő-testület 
halgassa meg a témában a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelsi 
Önkormányzati Társulás részéről jelenlévő Magyari István projektmenedzsert. 
 
Magyar István Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelsi Önkormányzati 
Társulás projektmenedzser elmondja, hogy amennyiben a képviselő-testület 
meghozza a témában a szükséges döntéseket, ezzel jelentős fejlesztésekhez járul 
hozzá a Sajó és Bódva völgyében. A fejlesztés elsősorban egy mechanikai 
hulladékkezelő-mű létesítését célozza meg, ami még kiegészül egyes 
hulladékudvarok létesítésével, amely hozzájárul a szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
további fejlesztéséhez. Ezzel a beruházással jelentősen tudják csökkenteni az 
előzetesen tervezett hulladéklerakási adó mértékét, így kevesebb teher fog rakódni a 
lakosságra a jelenlegi terveik szerint. Ez egy 3,3 milliárdos pályázat, melynek 15 %-
át az önerő biztosítja, ez összegben 800 millió forint önerőt jelent. 
 
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt, - az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
145/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005. azonosító számú 
pályázatához kapcsolódó határozat tervezetek elfogadásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2011-0005. azonosító számú pályázatához kapcsolódó 
előterjesztést, megismerte az előterjesztés mellékletét képező pályázati 
dokumentumokat és az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzemeltetési 
koncepció alátámasztásához nyújtott és a KEOP-7.1.1.1/2F/09-11 
pályázati konstrukció keretében benyújtott „Sajó-Bódva Völgy és Környéke 
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című 
pályázati anyaghoz készített Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban 
(RMT) feltüntetett adatokat, információkat – a határozat mellékleteként –  
e l f o g a d j a . 
 

2. Az Önkormányzat a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban 
bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést elfogadja és 
annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a 
projekt befejezését követő minimum 5 évig. 
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3. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
Környezet és Energia Operatív Programban kiírásra került 1.1.1/09-09-11. 
kódszámú „települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 
„című pályázati felhívásra a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által beadott „Sajó-Bódva Völgy 
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” nevű, KEOP-
1.1.1/2F/09-11.  II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, 
projektelemhez kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás fejlesztése) Edelény 
Város Önkormányzata nem vesz részt más pályázatban, támogatási 
konstrukcióban. 

 
Határidő:    azonnal  
Felelős:   polgármester 

 
                                                                                                                             

1.  melléklet a 145/2012.(VI.20.) határozathoz 
 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárd- h ulladék-gazdálkodási 
rendszer fejlesztése  

A pályázat alapvető célja a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének drasztikus 
csökkentése, valamint a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása a Sajó-
Bódva Hulladékgazdálkodási Rendszerben.  A fentiek alapján pályázati végcélként 
megjelölt a hulladéklerakó-tért ől való eltérítése . 
 
A Sajó-Bódva Hulladékgazdálkodási Rendszer ISPA/KA forrásból valósult meg és a 
rendszerben az alábbiakban részletezett technológiai fejlesztések szükségessége 
alapvető.  
 
A fejlesztéseket indokolják a Hulladékgazdálkodási törvény által előírt jelenlegi 
jogszabályi kötelezettségek, gondolva itt egyrészt a szerves anyag hányad 
csökkentésre, valamint a jövőben még tovább szigorodó Európai Uniós előírásokra, 
melyek a hulladékok anyagában és egyéb módon történő hasznosítását 2015-től 
jelentős mértékben megnövelik (várhatóan 50 %-ra.). 
 
Kiemelked ő szakmai cél, hogy a gy űjtési és szállítási rendszer – ezen belül is a 
szelektív gy űjtési rendszer – valamint a hulladékkezel ő központok telepi 
technológiái úgy alakuljanak át és a fejlesztési ir ány az legyen, hogy az a 
jogszabályi kötelezettségek betartása mellet a jogs zabályi el őírásoknak 
megfeleljen, illet őleg az Európai Uniós irányelveknek is maradéktalanu l 
megfeleljen.  Így alapvet ően egymásra épül ő technológiák kerülnek 
kialakításra, melynek ered ője a gazdaságos üzemeltetés és a lakossági igények 
maximális kiszolgálása.  
 
Megoldandó probléma, hogy a szelektív hulladékbegy űjtés fejlesztésre kerüljön, 
az ellátást gazdaságilag hatékonyabbá és gyorsabbá váljon  a projektterületen.  
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Cél a projektterületen a szelektív házhoz men ő gyűjtés kialakítása , a begyűjtés 
optimalizálása (átrakóállomások építésével), valamint a Mechanikai 
hulladékkezelőben magas fűtőértékű hulladék frakció leválasztása, ezzel csökkentve 
a lerakóra kerülő kezeletlen szerves hulladék mennyiségét, valamint a lerakással 
ártalmatlanított összes hulladék mennyiségét. További cél az új rendszer 
üzemeltetéséhez szükséges járművek beszerzése. 
 
A kitűzött célok teljesítése érdekében az alábbi változatok került elfogadásra: 
A szelektíven gyűjtendő hulladékok legalább 22%-ban történő begyűjtése az összes 
keletkező hulladékhoz képest. A szelektív hulladékgyűjtés kiegészítése új szigetek és 
hulladékudvarok létesítésével, illetve a szelektív gyűjtés házhoz menő csomagolási-, 
zöld- és biohulladékok gyűjtésével bővül. A szerves hulladék eltérítési célokhoz a 
biohulladékok házhoz menő gyűjtése is indokolt a zöldhulladék mellett, e kétféle 
hulladék komposztálásra kerül, a komposzt pedig hasznosításra. A biohulladékok 
komposztálására a komposztáló bővítésére kerül sor. 
 
A vegyes gyűjtésű hulladékok begyűjtésének optimalizálására 1 db új átrakóállomás 
létesítése. A vegyes hulladék 100%-ban mechanikai hulladék előkezelőbe kerül, ahol 
a magas fűtőértékű hulladék kerül leválasztásra és hasznosításra. A maradék 
hulladék biológiai stabilizálás nélkül kerül a hulladéklerakón ártalmatlanításra.  

 
 

A projektben megvalósítani tervezett létesítmények,  eszközök 
Létesítmény, eszköz  Darab Kapacitás  Kapacitás 

mértékegysége  
Telepítés 
helyszíne 

Egységár 
(Ft/db) 

Házi komposztáló 
edényzet 

6.000 1000 tonna/év 2000 fő alatti 
települések, 

8800 

Újrahasználati központ 3 n/r - Bélapátfalva,  
Borsodnádasd 
Ózd 
 

Bélapátfalva: 
48.580.573 
Borsodnádasd: 
39.028.888 
Ózd: 
51.198.281 

Hulladékudvar 3 n/r - 

Gyűjtősziget 62 n/r - - 557.583 

Átrakó 1 n/r - Szendrő 145.624.303 

Komposztáló 1 3500 kapacitás, t Sajókaza 1.645.222.770 

Előkezelő 
(mechanikai) 

1 46.500 kapacitás, t Sajókaza 

Elkülönített gyűjtést 
szolgáló eszközök 
(edényzet, speciális 
járművek) 

- - - - - 
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Létesítmény, eszköz  Darab Kapacitás  Kapacitás 
mértékegysége  

Telepítés 
helyszíne 

Egységár 
(Ft/db) 

- görgős konténer 
szállító jármű 

2 n/r db Bélapátfalva,  
Borsodnádasd,  

36.000.000 

- zöldhulladékaprító 
célgép 
(komposztáló) 

1 n/r db Sajókaza 36.000.000 

- tehergépkocsi 
aprítógép 
vontatásához 
(komposztáló) 

1 n/r db Sajókaza 39.600.000 

- görgős konténer 
(zöldhulladékhoz) 

6 n/r db Sajókaza 1.584.000 

- komposztrakodó 1 n/r db Sajókaza 28.000.000 

- felül nyitott 
konténer 5 m3 
(közterületi-
temetői 
zöldhulladékhoz) 

100 n/r db 127 település 310.200 

- zárt konténer 
(közterületi-
temetői 
zöldhulladékhoz) 

30 n/r db 2000 fő feletti 
települések 

327.333 

- konténer szállító 
jármű (közterületi-
temetői 
zöldhulladékhoz) 

2 n/r db Sajókaza 36.000.000 

- hulladékszállító 
jármű 
(lomtalanítás) 

2 n/r db Sajókaza 50.000.000 

- hulladékszállító 
jármű (szigetes 
gyűjtéshez és 
házhoz menő 
gyűjtéshez) 

12 n/r db Sajókaza 45.000.000 

 
A projektnek nem elszámolható költségei nincsenek. A beruházási költség 
finanszírozásának forrásait az alábbi táblázat foglalja össze. 
 
 
Finanszírozási források – elszámolható költségek (egyben összes költség) 

Forrás Ft % 
I. Saját forrás 803 001 652 24,39% 
I/1. A támogatást igénylő hozzájárulása 0 0,00% 
I/2. Partnerek hozzájárulása 0 0,00% 
I/3. Bankhitel, kötvénykibocsátás 0 0,00% 
I/4. Egyéb saját forrás: üzemeltető hozzájárulása 
(koncessziós díj) 

803 001 652 24,39% 

II. Egyéb támogatás:... 0 0,00% 
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt 
támogatás 2 489 996 967 75,61% 

Összesen 3 292 998 619 100% 
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A beruházás pénzügyileg fenntartható, mert a szükséges források támogatásokból és 
saját forrásból (üzemeltető által biztosított koncessziós díj) rendelkezésre fognak 
állni. 
A működés pénzügyileg fenntartható, mert a működési bevételek fedezik a felmerülő 
összes működési költséget a vizsgált teljes időszakban. 
A számítások szerint a projekt pénzügyileg fenntartható, mivel a halmozott pénzáram 
egyik évben sem negatív. 
 
A projekt bevétele szolgáltatási hulladék közszolgáltatási díjbevételből és értékesítési 
bevételből áll. Egyéb bevételek nincsenek. 
 
A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása 
során azt a szükséges díjtöbbletet, ill. díjat határoztuk meg, ami a projekt 
többletköltségeinek és a hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez 
szükséges, a díjpolitika alapján, figyelembe véve a díjak megfizethetőségét és a 
fokozatos díjemelés elvét is. 
A projekt működtetéséhez – azaz a működési költségek fedezéséhez – az első 
működési évben (2014-ben) jelentős – 3.983 Ft/háztartás/év, azaz kb. 20,4% – 
díjemelés szükséges. A működési költségek fedezése nem igényel további 
díjemelést. A később esedékes pótlások finanszírozási szükséglete azonban csak 
további díjemeléssel biztosítható, tehát a 2015-2022. évek közötti időszakban évi kb. 
0,9-0,9%-os díjemelés szükséges. A díjemelések után a hulladék közszolgáltatási díj 
összege várhatóan nettó 25.245 Ft/háztartás/év lesz. 
A díjak meghatározása során a fentiek alapján tehát a pénzügyi fenntarthatóságot 
tartottuk szem előtt, és olyan mértékű díjemeléseket alkalmaztunk, melyekkel a 
fenntarthatóság biztosítható. 
 
A teherviselő képességi vizsgálat eredménye a következő: A hulladék kiadások és az 
átlagos nettó jövedelmek aránya a projekt hatására a projekt működésének kezdetén 
(2014-ben) az egyes kistérségekben 0,70-1,13% között alakul. A kiadások és 
jövedelmek aránya fokozatosan emelkedik 2022-ig, 0,76-1,22% közé, azután 
stagnál. A KHE Útmutató alapján a hulladék kiadások és az átlagos nettó jövedelmek 
aránya 0,7-1,3% között lehet, ami alapján a projektben alkalmazni kívánt díjak 
megfizethetők. 
 
A tervezett projekt, mint jellemzően az infrastrukturális fejlesztések, nagy számú 
közvetett gazdasági, társadalmi hatással jár. A hatások közül a nyersanyag 
megtakarítás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése 
számszerűsítése volt lehetséges. A vonatkozó útmutatók követelményei szerint a 
többi hatás kvalitatív jellemzése történik meg. 
A projekt teljes költség haszon elemzésében a költségek között a beruházási és 
pótlási költségek, valamint a működési és fenntartási költségek, a hasznok között az 
értékesítési bevételek, a projekt maradványértéke és a külső hasznok szerepelnek. 
A számítások során fiskális kiigazítások nem voltak szükségesek, mert a pénzügyi 
adatok sem tartalmaztak ÁFA-t. Árkorrekciók nem kerültek alkalmazásra, mert a piaci 
torzulások csekély volta miatt a piaci árak megfelelően mutatják a társadalmi 
költséget. 
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A projekt külső gazdasági hasznainak egy része a rendelkezésre álló információk 
alapján nem számszerűsíthető. Az externális hasznok egyenlegének figyelembe 
vételével azonban még így is lényeges változások történnek a vizsgált gazdasági 
mutatóknál. A projekt gazdasági nettó jelenértéke (ENPV) az externális kiigazítások 
után pozitív, kb. 241 millió HUF értékkel, gazdasági megtérülési rátája (ERR) 6,2%. A 
hasznok és költségek aránya (EBCR) 1,02. 
A hatások számbavétele alapján kijelenthető, hogy a projekt megvalósításra 
érdemes, ezért támogatásra jogosult. 
 

1) A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és int ézkedési terve: 

A projekt lebonyolításának javasolt ütemezése az alábbi táblázatban látható: 
 
 
A megvalósítás ütemezése  
Projektelem*  Elszámolható 

költség, Ft  
Kezdete  Vége 

1. Immateriális javak     
2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, m űszaki 
és egyéb berendezések, felszerelések, 
járművek, beruházások, felújítások 

3 135 592 208   

Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni 
értékű jog megszerzése  

   

Terület el őkészítés, területrendezés     
Építési munkák  1 871 309 815 2012.07. 2013.11. 
Eszköz beszerzések  1 135 630 000 2012.06. 2013.11. 
Projektmenedzsment  24 800 000 2012.04. 2013.12. 
Közbeszerzés  10 000 000 2012.02. 2012.05. 
Tanulmányok, vizsgálatok     
Tervezés     
Mérnöki feladatok  74 852 393 2012.04. 2013.11. 
Tájékoztatás, nyilvánosság  19 000 000 2012.04. 2013.11. 
Egyéb projektelem     
3. Anyagjelleg ű ráfordítás  104 206 411 2012.04. 2013.11. 
Projektmenedzsment     
PR, ismeretterjesztés  104 206 411 2012.04. 2013.11. 
Tájékoztatás és nyilvánosság     
Összes nettó költség  3 239 798 619   
Nem visszaigényelhető ÁFA 0   
Nettó tartalék  53 200 000   
Tartalékra eső ÁFA 0   
Teljes beruházási költség  3 292 998 619   

*a kategóriák tartalma a pályázati felhívás C.3. fejezetét követi 
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A köztes RMT a Közreműködő Szervezet által kiadott minőségbiztosítási táblázat 
alapján javításra került.  

A köztes RMT továbbtervezési alkalmasságának kiadását követően kezdődhetett el a 
műszaki tervek végleges kidolgozása és engedélyeztetése. A tervezés során 
felmerültek többletköltségek a projekt létesítményeit illetően. Ilyen például a 
mechanikai előkezelő létesítése, ahol a geodéziai vizsgálatok következtében 
megnövekedett a csarnok építési költsége, mivel az agyagos talaj miatt a vártnál 
több földmunka és alátámasztás építése lesz szükséges. 

A költségek racionalizálása és kellő hatékonyság szem előtt tartása mellett 
Pályázóval egyeztetve a köztes RMT-hez képest az alábbi módosításokat találtuk 
indokoltnak: 

- az újonnan épülő hulladékudvarok számának felülvizsgálása, amelyre egyrészt a 
KSz véleményezése alapján került sor, így a kisebb településeken nem indokolt 
hulladékudvar építése. Ennek megfelelően elmarad:  

o Bódvaszilas 
o Rudabánya  

hulladékudvarok megépítése. 

- Bélapátfalván eredetileg egy hulladékudvar és egy átrakóállomás került volna 
megépítésre, azonban az eredeti helyszínen nem épülhetnek meg a létesítmények. 
Az új helyszínül kijelölt ingatlanon nincs elég terület mindkét létesítménynek. 
Tekintettel arra, hogy a Bélapátfalvi gyűjtőkörzetben begyűjtendő vegyes hulladék 
mennyisége csekély (~1700 tonna/év) ezért az átrakóállomás projektből való kivétele 
mellett döntöttünk. A Szendrői átrakóállomás megmarad. 

- „A” változatban a házhoz menő gyűjtés keretében nem kerülnek kiosztásra 120 l-es 
hulladékgyűjtő edényzetek, sem a zöld- és biohulladékok, sem a csomagolási 
hulladékok esetében. Ehelyett mindkét frakció gyűjtése zsákos rendszerben történik. 
 
- „B” változat esetében a házhoz menő gyűjtés esetén a zöldhulladékgyűjtés zsákos 
rendszerben történik a köztes RMT-ben bemutatott edényes gyűjtés helyett. 
 
- A csökkentett létesítmény szám miatt csökkentek a gyűjtőjárművek száma 
(hulladékudvar, átrakó állomás) 
A változatokban történt változtatásoknak köszönhetően jelentősen csökkentek a 
beruházási költségek is. 
A második fordulós pályázat benyújtása 2011. október 28-án megtörtént. 

A befogadó levelet november elején megkaptuk, jelenleg folyik a pályázat értékelése. 
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2. melléklet a 145/2012.(VI.20.) határozathoz  

 

Üzemeltetési koncepció 

 
A projekt keretén belül az egyes településeken hatályos hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződéseket, a közszolgáltatók főbb jellemzőit és önkormányzati 
rendeleteket a mellékletek tartalmazzák. A dokumentumok elemzése alapján 
megállapítható, hogy valamennyi társult önkormányzat rendelkezik érvényes 
közszolgáltatási szerződésekkel, illetve Sajó-Bódva Hulladékgazdálkodási Társulás 
által megkötött ISPA . 
 
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a hulladékkezelési közszolgáltatással 
kapcsolatos feladatok - közfeladatként - a települési önkormányzatok kötelezően 
ellátandó alapfeladatai közé tartoznak. 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21.§ (1) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelezően ellátandó 
közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék 
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) 
szervez, és tart fenn.  
 
21 (4) A közszolgáltatás kiterjedhet  begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, 
átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló 
stb.) telepek létesítésére és működtetésére is. 
(5) A települési önkormányzat  a helyi feltételekhez igazodva, rendeletében 
előírhatja a települési szilárd hulladék egyes összete vőinek szelektív gy űjtését, 
közszolgáltatás keretében történ ő begyűjtését, illet őleg meghatározhatja az 
erre vonatkozó részletes szabályokat 
 
28. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - ha közbeszerzési eljárás 
lefolytatására került sor, a közbeszerzési eljárás nyertesével - a közszolgáltatás 
ellátására szerződést köt. 
(2) A szerződést a települési hulladék ártalmatlanítását végző hulladékkezelővel 
legalább 10 évre szólóan kell megkötni. 
(3) A kizárólag a hulladék begy űjtésére, illetve szállítására vonatkozó 
szerződést legfeljebb 10 évre szólóan lehet megkötni. Az ilyen szerz ődésben 
meg kell határozni a hulladék ártalmatlanítását vég ző közszolgáltatót, a 
szelektíven gy űjtött hulladékok esetében az azok hasznosítását vag y 
ártalmatlanítását végz ő hulladékkezel őt. 
 
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról é s a közszolgáltatási 
szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet vonatko zó előírásai  
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A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-
a (1) bekezdésének k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a 
következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A települési önkormányzatnak (a továbbiakban: önkormányzat) a települési 
szilárd, illetve folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési 
közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) ellátására a közszolgáltató 
kiválasztása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt (a 
továbbiakban: Kbt.) és e rendeletet alkalmazva kell eljárnia, kivéve, ha a Kbt. szerint 
nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. 
(2) Ha több önkormányzat a közszolgáltatást önkormányzati Társulás vagy 
együttműködési megállapodás keretében közösen kívánja megszervezni, a 
közbeszerzési eljárást megindító felhívásukat (a továbbiakban: felhívás) közösen 
készítik el, illetve teszik közzé. 
(3) A felhívás irányulhat  az önkormányzat rendeletében meghatározott 
közszolgáltatás egyes elemeire is,  így 
a) a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a 
közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére 
bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres 
elszállítására;  
b) a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény 
kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljára történő 
elszállítására; 
c) a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény megvalósítás ára, 
illetve m űködtetésére ; 
d) begyűjtőhelyek (így például: hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, 
gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (így például: válogató, komposztáló) telepek 
létesítésére, illetve működtetésére. 
(4) A közszolgáltatás (3) bekezdésben megnevezett e gyes tartalmi elemeinek 
további összetev őire külön felhívást közzétenni nem lehet. 
(5) A (3) bekezdés a)-b) és d) pontjai szerinti felhívás közzétételére csak akkor van 
lehetőség, ha az önkormányzat a közszolgáltatás egyes elemeire vonatkozó 
felhívását megelőzően vagy azzal egyidejűleg a Hgt. és e rendelet előírásainak 
megfelelően a közszolgáltatás keretébe tartozó ártalmatlanítás ellátásáról 
gondoskodott. 
 
 
A Társulási szerz ődéses kötelezettségei  
 
A Társulás tulajdonába lévő/kerülő létesítmények - üzemeltető 25 éven keresztül 
tartó hasznosítási joga alapján történő – üzemeltetésére nyilvános közbeszerzési 
pályázatot folytatott le , melyre bárki szabadon jelentkezhetett. A közbeszerzési 
eljárás lezárásaként a nyertes ajánlattevővel határozott idejű üzemeltetői szerződés 
került megkötésre a Társulás tulajdonát képező rendszerelemek működtetése 
tárgyában. 
 
 
 



 
 

 
 

46

A szerződések lényegi szabályai jelen kérdéssel összefüggésben a következőek: 
 
a) Az üzemeltet ő által ellátandó közszolgáltatás mint közfeladat ré szletes 
meghatározása:  A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 
közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Kormány rendelet 1. § (3) 
bekezdésének c) és d) pontjában foglaltak szerint a Társulás alábbi 
létesítményeinek/eszközeinek szakszerű, a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
üzemeltetése  
 
b) A közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonna l/eszközökkel 
kapcsolatos rendelkezések:  

a) üzemeltető a jelen szerződéssel felhatalmazást kap arra, hogy az átvétellel 
(eltérő időpontokban történ ő átadás esetén az egyes id őpontoktól) a 
megépített létesítményeket a közszolgáltatás megkez désére alkalmas 
állapotban birtokba, használatba veheti, hasznait s zedheti.  Az átvétellel 
kapcsolatos észrevételeit az üzemeltető írásban köteles megtenni a Társulás 
felé. Üzemeltető köteles a használatába vett ingatlanok károsodástól mentes, 
környezeti állapotát megőrizni. 

 
A hulladékgazdálkodási törvény és a fent említett közbeszerzést szabályozó 
kormányrendelet szabályaiból megállapítható, hogy a hulladékgyűjtés, - szállítás 
részét képezi a szelektív hulladék begyűjtés, - szállítás is, amely kizárólag a 
hulladékgyűjtés egy technikai formáját jelenti.  
 
A szelektív hulladékgyűjtést, mint ahogyan az a gyűjtés részét képezi, külön 
közbeszerzési eljárás keretében nem lehet beszerezni, amit a 224/2004. Korm. 
rendelet 1. § (4) bekezdése kifejezetten kizár. 
 
A Társulás tagönkormányzatai a hulladékgyűjtés, - szállításról jelenleg fennálló 
érvényes szerződéseik keretében rendelkeznek. 
 
A Társulás az említett üzemeltetői szerződéseik keretében rögzítette a 224/2004. 
Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés c), d) pontjában a hulladékártalmatlanító 
létesítmények üzemeltetésére, valamint a begyűjtő helyek üzemeltetésére, és a 
Társulás tulajdonába kerülő létesítmények üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségét. 
 
Tekintettel arra, hogy ezen közbeszerzési eljárások eredményeképpen biztosítják a 
hulladékkezeléshez kapcsolódó közfeladatok ellátását és a települési szilárd 
hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok jogszabályi előírások szerinti végzését, a 
közszolgáltató mind a közbeszerzés alapján már kiválasztott közszolgáltató a teljes 
rendszer üzemeltetésére megkötött szerződéssel teljes felhatalmazás birtokában 
kizárólagos üzemeltetési jogot szerzett .  
 
A KEOP pályázatból megvalósuló eszközök és létesítmények üzemeltetését  a 

következők szerint tervezi a Társulás:  
 
 „125. § (2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha 
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b) a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy 
kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy 
képes teljesíteni; 
(3) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési 
beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha 
a) a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható 
körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése 
szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy 
a kiegészítő építési beruházást, illetőleg szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok 
miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi 
szerződéstől, vagy ha a kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás 
elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás 
teljesítéshez; az ilyen kiegészítő építési beruházásra, illetőleg szolgáltatásra irányuló 
– a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött – szerződés, illetőleg szerződések becsült 
összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetőleg 
szolgáltatás értékének felét;” 
 
Véleményünk szerint az ISPA projekt üzemeltetésére és a közszolgáltatásra 
lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás után egyértelmű a kizárólagos jogok megléte, 
továbbá a (3) a) bekezdés kiemelt pontjai is fennállnak esetünkben: 

• Előre nem láthatóság,  
• Jelentős műszaki és gazdasági nehézség nélkül nem elválasztható a korábbi 

szerződéstől, 
• A kiegészítő szolgáltatás többlet értéke (KEOP projekt miatti díjemelés) nem 

haladja meg az eredeti szerződés értékének felét. 
 
A fentiek alapján a közbeszerzési eljárásból befolyó koncessziós díj  fog a projekt 
önrészéül szolgálni. Az eljárást a Közreműködő Szervezettel egyeztetett módon, a 
kivitelezés megkezdése előtt le kell folytatni. 

 
 

3. melléklet a 145/2012. (VI.20.) határozathoz 
 

Díjpolitika 

 
A Társulás a működési területére egységes díjpolitikát és díjmértéket kíván 
meghatározni, kifejezve ezzel azt, hogy a rendszer valamennyi lakosnak azonos 
hozzáférési lehetőséget biztosít.  
A részletes megvalósíthatósági Tanulmány alapján meghatározásra került az a 
díjmérték, amely a projekt fenntarthatóságát biztosítani tudja és a lakosság által 
megfizethető. A Társulási Megállapodás aláírásával a tagok kötelezettséget vállaltak 
arra, hogy ezt a díjmértéket rendeleteikben elfogadják, ha ezt nem tudják biztosítani, 
akkor az önkormányzatok vállalják, hogy az emiatt kieső bevételt a Társulásnak 
megtérítik. Ez alapján a projekt fenntarthatósága biztosított. Az éves javasolt 
díjmértékeket a Társulási Tanács állapítja meg és közli a tagokkal. 
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Pénzügyi bevételek becslése 

A projekt bevétele szolgáltatási hulladék közszolgáltatási díjbevételből és értékesítési 
bevételből áll. Egyéb bevételek nincsenek. 
 
A díjbevétel alakulása két tényezőtől függ: 

• Jelenlegi helyzet szinten tartásához szükséges bevétel 
A jelenlegi helyzet szinten tartása nem igényel reálértékű díjemelést, tehát 
ez a bevétel rész megegyezik a jelenlegi bevétel 2012. évi árszintre hozott 
összegével. 

• A projekttel létrehozott eszközök működtetésének fedezéséhez szükséges 
bevétel 

A működési bevételeknek fedezniük kell a projekttel létrehozott eszközök 
üzemeltetési és fenntartási költségeit, valamint pótlási költségeit, továbbá a 
projekt megvalósításának finanszírozási költségeit. A működési és a 
finanszírozási költség növekmény fedezéséhez szükséges díjelemet a 
költség felmerülésének évében teljes egészében be kell építeni a díjakba, 
míg a pótlások fedezéséhez szükséges bevételt fokozatosan növekvő 
díjakkal lehet generálni. 

 
Az értékesítési bevételek az értékesített hulladék mennyiségének alakulása szerint 
változnak a vizsgált időszakban. 
 
Az elemzésben feltüntetett bevételek támogatásokat nem tartalmaznak. 
A díjak meghatározása 
 
A díjak meghatározása az alábbi díjpolitika alapján történt. A díjpolitika megfelel a 
64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben lefektetett elveknek, követelményeknek. 
 
Díjpolitika 
 

Alapelv 
A díjpolitika alapelve a „szennyező fizet” elve. 
 
Általános szabályok 
1. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj 

(továbbiakban: közszolgáltatási díj) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ellátott településein törvény 
szerinti egységes irányelvek alapján kerül meghatározásra. 

2. A közszolgáltatási díj legalább egyéves díjfizetési időszakra kerül 
meghatározásra. 

3. A közszolgáltatási díj egytényezős. 
4. A közszolgáltatási díj úgy kerül meghatározásra, hogy 

4.1. A közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez 
szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, 
valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges 
költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, 
azaz fedezze: 
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a) a hulladékbegyűjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás 
gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, 
eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési 
költségét és ráfordítását, ideértve a fenntartással és 
karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is; 

b) a közszolgáltatás körében működtetett létesítmények 
bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és a harminc 
évig történő monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített 
költségét; 

c) a számlázás és díjbeszedés költségét; 
d) a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a 

környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett illeték vagy 
igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló 
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében 
végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költségét; 

e) az a) pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából 
eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, 
rekonstrukcióját szolgáló kiadásokat és ráfordításokat. 

4.2. Ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű 
ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, 
valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony 
hulladékgazdálkodásra. 

5. Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kerül figyelembe vételre a 
közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek 
hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó 
bevétel. 

6. Közszolgáltatási díjat csökkentő költségvetési, illetőleg önkormányzati 
támogatások nincsenek, illetve nem kerülnek figyelembe vételre. 

7. A szelektív gyűjtésben részt vevőnek - a hulladéknak a begyűjtőhelyen 
(pl. hulladékgyűjtő udvar, gyűjtősziget) történő átadásáért - díj nem kerül 
felszámításra. 

8. Ha a közszolgáltatási díjat az adott Önkormányzat a 4-6. bekezdés 
alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a 
különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak 
megtéríteni. Abban az esetben, ha az Önkormányzat díjkedvezményt, 
mentességet, vagy ingyenességet állapít meg, a felmerülő költségeket a 
közszolgáltató számára az önkormányzat köteles megtéríteni. 

9. A közszolgáltatási díj az általános forgalmi adó nélkül számított 
egységnyi díjtételek alapján kerül meghatározásra. 

10. Az egységnyi díjtételek - elkülönítve – tartalmazzák a hulladék 
begyűjtésének, szállításának, szelektív gyűjtésének és az utógondozásra, 
illetve monitorozásra is kiterjedő ártalmatlanításának költségeit. 

11. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében 
díjkalkulációt készíteni. Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe 
tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a 
költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is 
alkalmaznia kell. 
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A közszolgáltatási díj meghatározásának részletes s zabályai 
12. Az egytényezős közszolgáltatási díj esetében az egységnyi díjtétel a 4.1 

pontban meghatározott költségek és ráfordítások, valamint a várható 
szolgáltatási mennyiség hányadosaként kerül megállapításra. 

13. A 12. pont szerint várható szolgáltatási mennyiség a településeken 
szolgáltatást igénybe vevők számának és a fajlagos 
hulladékmennyiségnek a szorzata. A fajlagos hulladékmennyiség 
meghatározása a 11. pont szerinti díjkalkuláció része, amelyet az előző 
évi tényleges szolgáltatási mennyiség alapján kell számítani. 

14. A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a díjfizetési 
időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata. 

15. Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és a 
térfogatban meghatározott hulladékmennyiség szorzata. 

 
A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása 
során azt a szükséges díjtöbbletet, ill. díjat határoztuk meg, ami a projekt 
többletköltségeinek és a hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez 
szükséges, az értékesítési bevételek levonása után, a díjpolitika 12-15. pontjai 
alapján, figyelembe véve a díjak megfizethetőségét és a fokozatos díjemelés elvét is. 
A projekt működtetéséhez – azaz a működési költségek fedezéséhez – az első 
működési évben (2014-ben) jelentős – 3.983 Ft/háztartás/év, azaz kb. 20,4% – 
díjemelés szükséges. A működési költségek fedezése nem igényel további 
díjemelést. A később esedékes pótlások finanszírozási szükséglete azonban csak 
további díjemeléssel biztosítható, tehát a 2015-2022. évek közötti időszakban évi kb. 
0,9-0,9%-os díjemelés szükséges. A díjemelések után a hulladék közszolgáltatási díj 
összege várhatóan nettó 25.245 Ft/háztartás/év lesz. 
A díjak meghatározása során a fentiek alapján tehát a pénzügyi fenntarthatóságot 
tartottuk szem előtt, és olyan mértékű díjemeléseket alkalmaztunk, melyekkel a 
fenntarthatóság biztosítható (ld. RMT 6.2.5.3 fejezet). 
Az RMT Sablon szerint a hulladék közszolgáltatási díj meghatározásának 
bemutatására a 43. táblázat szolgál (43. Táblázat: Közszolgáltatási díj 
meghatározása). Megítélésünk szerint a 43 táblázat több okból sem alkalmas a 
közszolgáltatási díj meghatározására: 

• A projekt szempontjából a díjak meghatározásának követendő módszere 
véleményünk szerint, összhangban a KHE Útmutatóval az alábbi: Díjak (ezzel 
bevételek) meghatározása, figyelemmel a projekt fenntarthatóságára és a 
díjak megfizethetőségére. Az így meghatározott díjak az amortizáció 
valamilyen szintű beépítését eredményezik. Ezzel szemben a táblázat a 
költségekből és ráfordításokból, melynek része az amortizáció, vezeti le a 
díjat. 

• A táblázat gyakorlati szempontból téves következtetések levonását 
eredményezheti, mivel a díjakat a begyűjtött hulladék mennyiségére vetíti, 
miközben a lakossági díjak kivetése a gyakorlatban a hulladékgyűjtő edényzet 
mérete alapján történik, tehát a ténylegesen gyűjtött hulladék mennyiségétől 
függetlenítve. 

• A díjtömeg táblázat alapján történő meghatározása nem tudja figyelembe 
venni a díjak megfizethetőségét és a fokozatos díjemelés elvét. 
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• A táblázat a rendszertelenül jelentkező pótlási költségeket mint indokolt éves 
összegű fejlesztést (3.1.-es sor) építteti be a díjtömeg meghatározásába. 
Ennek során nem kezelhető, ha a nagyobb összegű pótlások miatt a pénzügyi 
fenntarthatóság rövid lejáratú hitelek felvételével biztosítható. 

 
A fentiek ellenére a táblázat nagyrészt kitölthető volt a tervezett költségek és 
bevételek alapján (bár a 8. és 11. sor a meglévő eszközökre vonatkozó olyan 
információkat is kér (amortizáció és annak meglévő díjba történő beépítettsége), 
melyek még a projekt nélküli eset meghatározásakor sem szükségesek, és a teljes 
CBA vonatkozásában irrelevánsak, mivel az elemzés a projekt fejlesztési 
különbözetének vizsgálatára épül), de tervezési alapként nem használható, csak 
ellenőrzési segédletként. 
A táblázat egyes részeinek kitöltése különböző szemlélettel történt: 

• A „Díjtömeg számítás” és a „Fajlagos díjak számítása” a projekt teljes költsége 
és értékesítési bevétele alapján került meghatározásra. 

• Az „Értékcsökkenés beépítésének ellenőrzése” a projekt fejlesztési 
különbözete alapján került kitöltésre. 

 
43. Táblázat: Közszolgáltatási díj meghatározása 
(a teljes táblázat az RMT 1. sz. mellékletben található) 
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3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 11. év 30. év
2014 2015 2016 2017 2018 2022 2041

1.      Költségek és ráfordítások 23 375 539 1 723 833 1 727 147 1 730 478 1 730 478 1 730 478 1 730 478 1 730 478
1.1.   üzemeltetési költség és 
ráfordítás
1.2.   karbantartási költség és 
ráfordítás
1.3.   környezetvédelmi kiadás és 
ráfordítás
1.4.   utógondozás és monitoring 
időarányos költsége

2.      Bevételek 5 321 392 390 804 392 451 394 109 394 109 394 109 394 109 394 109
2.1.   támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.   melléktermék hasznosítás 
bevétele

5 321 392 390 804 392 451 394 109 394 109 394 109 394 109 394 109

2.3.   hasznosításból származó 
bevétel

0 0 0 0 0 0 0 0

3.      Tartós működéshez szükséges 
nyereség (3.1+3.2)

12 018 886 773 951 791 683 809 588 829 345 849 283 930 829 930 829

3.1.   indokolt fejlesztés 12 018 886 773 951 791 683 809 588 829 345 849 283 930 829 930 829
3.2.   indokolt befektetés 
megtérülése

0 0 0 0 0 0 0 0

4.      Módosító tényezők 
(díjkompenzációval fedezett rész)

0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.   Ösztönzési célú csökkentés 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.1.      …. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.   …. 0 0 0 0 0 0 0 0
5.      Díjak összesen (1-2+3-4) 30 073 033 2 106 980 2 126 379 2 145 957 2 165 714 2 185 652 2 267 198 2 267 198

6.      Begyűjtött hulladék 
mennyisége tonnában

- 58 904 59 204 59 505 59 505 59 505 59 505 59 505

7.      Fajlagos díj, Ft/kg (5/6) - 35,77 35,92 36,06 36,40 36,73 38,10 38,10

8.      Költségek és ráfordításokból 
(1. sor) a díjba beépített 
értékcsökkenés összege
9.      A 8. sorból az új beruházás 
díjba beépített éves 
értékcsökkenésének összege

1 540 756 283 19 272 38 438 58 195 78 133 159 679 159 679

10.  Az új beruházás éves 
értékcsökkenése

2 714 070 203 392 203 392 203 392 203 392 203 392 203 392 198 112

11.  A meglévő eszközök éves 
értékcsökkenése
12. Az új beruházás 
értékcsökkenésének díjba 
történő beépítésének aránya 
(9/10), %

0 9 19 29 38 79 81

Megnevezés Jelenérték

Díjtömeg számítása e Ft-ban

Fajlagos díj számítása

Értékcsökkenés beépítésének ellenőrzése

 
 
Fizetőképességi vizsgálatok (affordability) 
Az infrastrukturális projektek bevételeinek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a 
háztartások teherviselő képessége általában behatárolt. Mivel a háztartások 
rendelkezésére álló jövedelmek között jelentős szóródás van, külön vizsgálni kell az 
alsó jövedelemkategóriába tartozó háztartások terheinek alakulását. 
 
Az egy háztartás által fizetendő éves hulladék közszolgáltatási díj (kiadás) átlagosan 
a háztartás rendelkezésére álló éves nettó jövedelem 0,7-1,3%-ig terjedhet a 
releváns Útmutatók alapján. 
 
A hulladék kiadások és nettó jövedelmek arányának meghatározásához a következő 
adatokra van szükség: 
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• Egy háztartás éves hulladék közszolgáltatási kiadása (Ft/háztartás/év) ÁFA-

val növelten – a nettó kiadás meghatározását ld. a RMT 6.2.2.1. fejezetben. 
 

• Egy háztartásra jutó átlagos nettó jövedelem 
Az egy háztartás jutó átlagos nettó jövedelem vonatkozásában nincsenek 
rendelkezésre álló adatok. A háztartási jövedelmet számítani lehet különböző 
egy főre vonatkozó adatokból: 
o SZJA alapot képező jövedelem – a rendelkezésre álló adat 2008. évi, 

többféle bontásban – akár településsorosan – elérhető (forrás: KSH) 
o SZJA – a rendelkezésre álló adat 2008. évi, többféle bontásban – akár 

településsorosan – elérhető (forrás: KSH) 
o Társadalmi jövedelem – a rendelkezésre álló adat 2008. évi, a 7 statisztikai 

régióra vonatkozó adatoknál részletesebben nem érhető el (forrás: KSH) 
o Egyéb jövedelem – a rendelkezésre álló adat 2008. évi, a 7 statisztikai 

régióra vonatkozó adatoknál részletesebben nem érhető el (forrás: KSH) 
A jövedelem számítását a nyolc érintett kistérség (Bélapátfalvai, Edelényi, 
stb.) vonatkozásában végeztük el. Az egy főre eső jövedelem számítása során 
a személyi adó jövedelem alapot képező jövedelemből levontuk a személyi 
adót. Mivel nem minden jövedelem SZJA köteles, ezért a jövedelem további 
korrekcióra szorult, hozzá kellett adni a társadalmi jövedelmeket (országos 
átlag), valamint az egyéb jövedelmekből az SZJA hatálya alá nem tartozó 
jövedelmeket (országos átlag). A háztartási jövedelem meghatározásához az 
egy főre jutó jövedelmeket megszoroztuk a háztartások átlagos lélekszámával. 
Végezetül a jövedelmet 2012. évi árszintre hoztuk a 2008-2012. között tény, 
ill. becsült inflációval és reáljövedelem változással. A vizsgált referencia 
időszakban a nettó jövedelem esetében reálnövekedést nem vettünk 
figyelembe. 

 
 
 
6.2.2.2.-1. táblázat: A háztartási jövedelem számítása 

Bélapátfal
vai Edelényi

Kazincbar
cikai Miskolci Ózdi Szerencsi Szikszói

Tiszaújvá
rosi Egység

SZJA alapot képező jövedelem 
egy főre, 2008. (Forrás: KSH)

552 548 482 598 702 682 771 040 499 477 538 001 490 545 924 055 Ft

SZJA egy főre, 2008. (Forrás: 
KSH)

80 279 70 244 119 256 149 439 73 810 84 124 74 394 188 798 Ft

Társadalmi jövedelem egy főre 
(országos adat), 2008. (Forrás: 
KSH)

361 170 361 170 361 170 361 170 361 170 361 170 361 170 361 170 Ft

Nem SZJA köteles egyéb 
jövedelem egy főre (országos 
adat), 2008. (Forrás: KSH)

11 261 11 262 11 263 11 264 11 265 11 266 11 266 11 266 Ft

Egy főre eső nettó jövedelem, 
2008. (számított)

1 005 258 925 274 1 194 371 1 292 913 945 722 994 561 937 375 1 485 289 Ft

Háztartás létszáma 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 fő

Számított háztartási jövedelem, 
2008. folyóáron

2 543 303 2 340 943 3 021 759 3 271 070 2 392 677 2 516 239 2 371 559 3 757 781 Ft

Számított háztartási jövedelem, 
2008. az elemzés árszintjén

2 818 000 2 593 000 3 348 000 3 624 000 2 651 000 2 788 000 2 627 000 4 163 000 Ft  
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A teherviselő-képességi vizsgálat eredménye az alábbi táblázatban látható. A 
hulladék kiadások és az átlagos nettó jövedelmek aránya a projekt hatására a projekt 
működésének kezdetén (2014-ben) az egyes kistérségekben 0,70-1,13% között 
alakul. A kiadások és jövedelmek aránya fokozatosan emelkedik 2022-ig, 0,76-1,22% 
közé, azután stagnál. 
Az alsó jövedelmi tizedbe tartozó népesség jövedelme kb. 37%-a az átlagos nettó 
jövedelemnek az országos átlag adatok alapján (KSH, 2007.). Ezt az arányt alapul 
véve, a hulladék kiadások és a nettó jövedelmek aránya az alsó jövedelmi tizedbe 
tartozók esetében eléri a 2,05-3,29%-ot. 
 
A KHE Útmutató alapján a hulladék kiadások és az átlagos nettó jövedelmek aránya 
0,7-1,3% között lehet, ami alapján a projektben alkalmazni kívánt díjak 
megfizethetők. 
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6.2.2.2.-2. táblázat: A teherviselőképességi vizsgálat eredménye 
2013 2014 2015 2016 2017 2022 2041

Egy háztartásra jutó éves hulladék 
kiadás (ÁFA-val), Ft/év

24 348 29 326 29 596 29 869 30 144 31 556 31 556

Bélapátfalvai
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 818 000 2 818 000 2 818 000 2 818 000 2 818 000 2 818 000 2 818 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

0,86% 1,04% 1,05% 1,06% 1,07% 1,12% 1,12%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

2,34% 2,81% 2,84% 2,86% 2,89% 3,03% 3,03%

Edelényi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 593 000 2 593 000 2 593 000 2 593 000 2 593 000 2 593 000 2 593 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

0,94% 1,13% 1,14% 1,15% 1,16% 1,22% 1,22%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

2,54% 3,06% 3,08% 3,11% 3,14% 3,29% 3,29%

Kazincbarcikai
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

3 348 000 3 348 000 3 348 000 3 348 000 3 348 000 3 348 000 3 348 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

0,73% 0,88% 0,88% 0,89% 0,90% 0,94% 0,94%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

1,97% 2,37% 2,39% 2,41% 2,43% 2,55% 2,55%

Miskolci
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

3 624 000 3 624 000 3 624 000 3 624 000 3 624 000 3 624 000 3 624 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

0,67% 0,81% 0,82% 0,82% 0,83% 0,87% 0,87%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

1,82% 2,19% 2,21% 2,23% 2,25% 2,35% 2,35%

Ózdi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 651 000 2 651 000 2 651 000 2 651 000 2 651 000 2 651 000 2 651 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

0,92% 1,11% 1,12% 1,13% 1,14% 1,19% 1,19%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

2,48% 2,99% 3,02% 3,05% 3,07% 3,22% 3,22%

Szerencsi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 788 000 2 788 000 2 788 000 2 788 000 2 788 000 2 788 000 2 788 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

0,87% 1,05% 1,06% 1,07% 1,08% 1,13% 1,13%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

2,36% 2,84% 2,87% 2,90% 2,92% 3,06% 3,06%

Szikszói
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 627 000 2 627 000 2 627 000 2 627 000 2 627 000 2 627 000 2 627 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

0,93% 1,12% 1,13% 1,14% 1,15% 1,20% 1,20%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

2,50% 3,02% 3,04% 3,07% 3,10% 3,25% 3,25%

Tiszaújvárosi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

4 163 000 4 163 000 4 163 000 4 163 000 4 163 000 4 163 000 4 163 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

0,58% 0,70% 0,71% 0,72% 0,72% 0,76% 0,76%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

1,58% 1,90% 1,92% 1,94% 1,96% 2,05% 2,05%
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11./ Napirendi pont tárgya:  
 
Javaslat Edelény, Nefelejcs Óvoda berendezés pótlásának finanszírozásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 157./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
146/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Edelény, Nefelejcs Óvoda berendezés pótlásának 

finanszírozásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nefelejcs 
Óvoda részére a felújítás során kibontott fémhulladék értékesítésből 
befolyt bevételt 260.890,- Ft-ot (azaz kettőszázhatvanezer-
nyolcszázkilencven forint) az intézmény berendezéseinek 
pótlásához biztosítja. 

Határidő:   azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
 
12./ Napirendi pont tárgya:  
 
ÉMOP-3.1.2/D-2012-0003 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházás közbeszerzéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 158./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Csabai Gyula képviselő a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy az 
előterjesztésben szereplő műút szélesítésének már el kellett volna kezdődnie, 
viszont azt is tudja mindenki, hogy szükséges volt egy tervmódosítás, hiszen ha csak 
a kerítés problémákat nézik, akkor már ez mindenki előtt ismert. Ez a tervmódosítás 
megtörtént, a jogerős építési engedély az önkormányzat rendelkezésére áll, viszont 
ezután a közreműködő szervezettel történt egy egyeztetés a végleges műszaki 
tartalommal kapcsolatban, és mivel néhány új tétel jelentkezett a tervmódosítás után, 
illetve néhány tétel elmarad, ezért a közreműködő szervezet azt javasolta, hogy a 
nyertes kivitelezővel tárgyalásos eljárást folytasson le az önkormányzat. Ehhez a 
tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz biztosítanák most ezt a fedezetet, és amikor 
jóváhagyásra kerül a műszaki tartalom, vélhetően elkezdődhet a beruházás, és a 
terveknek megfelelően határidőn belül be is fejeződhet. 
 
Polgármester – mivel további vélemény, kérdés nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
147/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : ÉMOP-3.1.2/D-2010-0003 azonosító számú pályázathoz  
            kapcsolódó építési beruházás közbeszerzésről  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény 
Belvárosi gyüjtőút szélesítésével korszerűsítésével és 
fejlesztésével kapcsolatos ÉMOP-3.1.2/D-2-2010-0003 azonosító 
számú projekt, építési beruházáshoz szükséges közbeszerzés 
lefolytatására bruttó 330.000,- Ft (azaz háromszázharmincezer 
forint) összeget biztosít a 2007 évben kibocsátott kötvény terhére. 

        Határidő: azonnal 
        Felelős:  polgármester 

 
 
13./ Napirendi pont tárgya:  
 
TÁMOP-3.1.11-12/2 jelű pályázat Nefelejcs Óvoda által történő benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 159./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
148/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  TÁMOP-3.1.11-12/2 jelű pályázat Nefelejcs Óvoda 
             által történő benyújtásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Nefelejcs Óvoda a TÁMOP-3.1.11-12/2 jelű 
pályázat keretében pályázat benyújtásához.  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatásáról biztosítja a Nefelejcs Óvoda által 
benyújtandó, „Óvodafejlesztés” c. pályázati felhívás teljes 
körű megvalósítását. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázattal kapcsolatos dokumentumok, nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határidő: pályázat benyújtásának határideje 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
 
 

 

14./ Napirendi pont tárgya:  
 
TÁMOP-3.4.4/B-11/2 jelű pályázat Nefelejcs Óvoda által történő benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 160./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
149/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : TÁMOP-3.4.4/B-11/2 jelű pályázat Nefelejcs Óvoda  
            által történő benyújtásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Nefelejcs Óvoda a TÁMOP-3.4.4/B-11/2 jelű 
pályázat keretében pályázat benyújtásához.  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatásáról biztosítja a Nefelejcs Óvoda által benyújtandó, 
„Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása- Magyar Géniusz 
Integrált Tehetségsegítő Program(Konvergencia régió)” c. 
pályázati felhívás teljes körű megvalósítását. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos dokumentumok, nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: pályázat benyújtásának határideje 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
 

15./ Napirendi pont tárgya:  
 

 
Az Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény, Finkei út 88. szám alatti, 1995    
hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 162./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
150/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Az Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény, Finkei út 88.  
             szám alatti, 1995 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő  
             ismételt meghirdetéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az 
Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 1995 hrsz-ú, 
természetben Edelény, Finkei út 88. szám alatti ingatlan 
értékesítésre történ ő ismételt meghirdetését az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
32/2005.(VI.30.) önkormányzatai rendelet 12.§. (4) bekezdése 
alapján. 
 
Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni  a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Edelény Városi 
Televízióban és Edelény Város honlapján: 

 
FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA  

 
Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson 
értékesítésre meghirdeti az Edelény, Finkei út 88. szám alatti, 
belterület 1995 hrsz-ú, 1381 m2 területű, „lakóház, udvar, gazdasági 
épület” megnevezésű ingatlanát. 
 
Az épület felújítása gazdaságtalan, bontása javasolt. A bontás 
költsége a vevőt terheli. 
 
A pályázaton bárki részt vehet, aki 192.500,-Ft (azaz: 
Egyszázkilencvenkettőezer-ötszáz forint) licitálási biztosítékot 
legkésőbb 2012. július 2-án 9.00 óráig letétbe helyez a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában, mely a nyertes pályázónál a vételárba 
beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a 
legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését. 
  
Kikiáltási ár: 1.925.000,-Ft (azaz: Egymillió-kilencszázhuszon-    
                                              ötezer forint) 
 
Licit lépcs ő: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint) 

Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének 
időpontja: 2012.  június 25-én 8.00 – 11.00 óráig. 

Licit tárgyalás id őpontja: 2012. július 2. 10.30 óra 

Helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  
(Edelény, István király u. 52.) 
 
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti. 
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Az államot elővásárlási jog illeti meg, az adásvételi szerződés az 
állam elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatának kézhezvétele 
után, illetve nyilatkozat hiányában 30 nap elteltével köthető meg. 

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: 
Berkő Péter vezető tanácsos, Tel: 48/524-100/336 mellék 
(Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály, Edelény, István király útja 
52.) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. június 25, 2012. július 2., illetve 2012. július 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
16./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény, Mátyás király út 21. fsz/4. szám alatti, 
126/37/A/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 163./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
151/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Az Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény, Mátyás király út 

21. fsz/4. szám alatti, 126/37/A/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésre 
történő ismételt meghirdetésről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az 
Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 126/37/A/4 hrsz-ú, 
természetben Edelény, Mátyás király út 21. fsz/4. szám alatti ingatlan 
értékesítésre történ ő ismételt meghirdetését. 
 
Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni  a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Edelény Városi Televízióban és 
Edelény Város honlapján: 
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FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA  
 

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson 
értékesítésre meghirdeti az Edelény, Mátyás király út 21. fsz/4. szám 
alatti, belterület 126/37/A/4 hrsz-ú, 30 m2 területű, „lakás” megnevezésű 
ingatlanát. 
 
A pályázaton bárki részt vehet, aki 286.000,-Ft (azaz: 
Kettőszáznyolcvanhatezer forint) licitálási biztosítékot legkésőbb 2012. 
július 2-án 9.00 óráig letétbe helyez a Polgármesteri Hivatal pénztárában, 
mely a nyertes pályázónál a vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát 
az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egy összegben történő 
megfizetését.  
 
Kikiáltási ár: 2.860.000,-Ft (azaz: kettőmillió-nyolcszáz-  
                                                        hatvanezer forint) 
Licit lépcs ő: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint) 
 
Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének id őpontja: 
2012. június 25-én 8.00 – 11.00 óráig. 
 
Licit tárgyalás id őpontja: 2012. július 2. 10.00 óra 
 
Helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  
            (Edelény, István király u. 52.) 
 
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti. 

 
Az államot elővásárlási jog illeti meg, az adásvételi szerződés az állam 
elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatának kézhezvétele után, illetve 
nyilatkozat hiányában 30 nap elteltével köthető meg. 

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: Berkő 
Péter vezető tanácsos, Tel: 48/524-100/336 mellék (Polgármesteri Hivatal, 
Pénzügyi Osztály, Edelény, István király útja 52.) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. június 25, 2012. július 2., illetve 2012. július 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
17./ Napirendi pont tárgya:  
 
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának  
állásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 164./ sorszám alatt.) 
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Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
152/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Jelentés a nyílt ülésen  hozott lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést 
megtárgyalta és azt   e l f o g a d j a.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
18./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó szakosztályának 
kiegészítő támogatásáról  
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 166./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint a határozati javaslat I-es alternatíváját javasolja elfogadásra az 
önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy a bizottsági ülésen a szavazáskor egyik alternatíva sem kapott 
többséget. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk nem foglalt állást, egyéni képviselőként a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság javaslatát támogatják. 
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Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
tekintettel arra, hogy a tegnapi bizottsági ülésen a Pénzügyi Osztály vezetője nem 
tudott részt venni, ezért kíváncsi lenne osztályvezető asszony véleményére az 
előterjesztéssel kapcsolatban, hogy mi az, ami belefér, vagy egyáltalán nem fér bele 
semmi. 
 
Száz Attiláné osztályvezető elmondja, hogy 117 millió forinttal fogadták el a 
működési költségvetés hiányát februárban. Terveik szerint volt egy 40 millió forintos 
általános tartalék betervezve, amellyel a hiány összegét szerették volna lefaragni. Ez 
nem sikerült, az előterjesztésből is látható, hogy időarányosan felhasználásra került 
ez az összeg, tehát várhatóan időarányosan a másik fele is. Egyetlen esélyük az 
ÖNHIKI-s támogatás lenne, de hogy mennyi összeget fognak kapni, nem tudni. 
Szakmailag semmiképpen nem tudja támogatni a többlettámogatás odaítélését, 
amelynek nincs forrásoldala. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
elnöke: Mi lenne az az ÖNHIKI-s támogatás, amire azt mondaná osztályvezető 
asszony, amely mellett nagy valószínűséggel támogatható ez a történet az igényelt 
összeggel. 
 
Száz Attiláné osztályvezető: Az egy dolog, hogy mennyire nyújthatták be az 
ÖNHIKI-s igényt, és mennyire lenne szükségük. Tulajdonképpen a 117 millió forint 
még mindig kevés lesz, ugyanis várhatóan a működési célú bevételekből kell a 
kötvényre is átcsoportosítani, hiszen fejlesztési célú bevételeik nem fognak 
megvalósulni ez évben. Azt mondja, hogy majdnem 200 millió forintnak kellene 
teljesülnie. 
 
Polgármester osztályvezető asszony ezen kijelentését szeretné pontosítani. Az, 
hogy a fejlesztési célú bevételeik nem teljesülnek, azt december 31-én tudják 
kijelenteni, addig még van néhány hónap. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
elnöke: Elég nehéz a helyzet, hiszen év elején a képviselő-testület a költségvetési 
rendeletében egy egész éves támogatást ítélt oda a labdarúgó szakosztálynak, 
illetve a tömegsport egyesületnek, mely támogatás a labdarúgó szakosztályé, csak a 
helyzet ugyanaz, mint tavaly volt, megkapta akkor is a költségvetési támogatást, 
illetve igényelték ezt a kiegészítő forrást. Tudják, hogy 100-110 fiatal sportol az 
egyesület keretein belül és azt is, hogy ha az önkormányzat nem támogatja, akkor 
nagy valószínűséggel nem tud működőképes lenni, hiszen nem titok, hogy mind az 
egyesület vezetése, mind pedig azok, akik picit közel állnak hozzá, igyekeznek az 
önkormányzati támogatáson túl is segítséget nyújtani, vagy segítséget kérni. Viszont 
ez a támogatás mára nagyon minimálisra csökkent, nem szeretné ragozni, hogy 
miért, nagyon nehéz helyzetben van mindenki és az, ami egy évvel ezelőtt esetleg  
jelenthetett akár plusz egymillió forintot is akár, vagy valamivel kevesebbet, az mára 
néhány százezer forintra apadt. Azt is tudni kell, hogy ha nincs ez a támogatás, akkor 
nagy valószínűséggel a csapat nem tud elindulni a bajnokságban. Azt szeretné 
kérdezni, hogy esetleg van-e olyan kompromisszum, ami azt mondja, hogy adjanak 
egy minimális támogatást, nem feltétlenül ezt a 3 millió forintot, és szeptemberben 
megvizsgálják a lehetőségeket, addigra kiderül, hogy kapnak-e ÖNHIKI-s támogatást 
és esetleg azt a plusz forrást hozzá tudják-e tenni.  
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Ennek megvan az a veszélye, hogy elindul a csapat a bajnokságban és ha később 
nem tudja az önkormányzat segíteni, akkor kell azt mondani, hogy köszönik és 
bezárják a kaput. Tehát mindenképpen nehéz ez a helyzet, viszont kérdezi, hogy 
lehet-e egy ilyen megoldás. 
 
Polgármester : Az a véleménye erről a javaslatról, hogy az önkormányzat jelenlegi 
helyzetében teljesen mindegy, hogy 100 ezer forintról dönt a képviselő-testület, vagy 
3 millió forintról, mert 100 ezer forint és 3 millió forint sincs. A másik pedig, amit 
érintett képviselő úr is, attól rosszabb helyzet elképzelhetetlen, minthogy a csapat 
benevez a bajnokságba, lejátszik egy-két meccset és után kell azt mondani, hogy 
nem tudják folytatni. Tehát ez a legrosszabb szituáció, mellyel nem tud egyetérteni. 
Nyugodtan mondhatják, hogy a labdarúgó szakosztályt, a sportot minden képviselő-
testület a szívén viselte, mindig kapott kisebb-nagyobb mértékű támogatást. Az is 
egyértelmű, hogy az önkormányzat támogatása nélkül már régen nem lenne 
labdarúgás Edelényben, amellyel úgy gondolja, hogy egyet tudnak érteni, és egyet 
tudnak érteni abban is, hogy nem tehetik meg, akármilyen okokra hivatkozva, hogy 
azt mondják ki ezzel a döntéssel, ha nem adnak most támogatást, hogy gyakorlatilag 
fejeződjön be a labdarúgás, legalábbis átmeneti időre. Szerinte azért sem tehetik 
meg, mert elhangzott képviselő úr részéről, hogy jóval több, mint 100 fiatal sportol az 
egyesületben, nem beszélve arról, hogy Edelényben azért még a mai napig is 
lényegesen több néző látogat ki a mérkőzésekre, mint általában máshol, akár a 
megyében, akár az országban hasonló nagyságrendű kisvárosban.   
Elnézést kér azoktól a képviselőktől, amit most fog mondani, de emlékezzenek 
vissza képviselőtársai,  hogy jó két hónappal ezelőtt volt egy rendkívül nagy vita 
ebben a képviselő-testületben, többször visszajött az a téma, hogy támogassák-e 
azt, hogy a kórház átvegye üzemeltetésre a kazincbarcikai uszodát. Június végét 
írják, április 1-jéről lett volna szó. Megtörtént a kórház átadása az állam részére, 
természetesen az állam nem vette át a kazincbarcikai uszodát üzemeltetésre. Ha 
akkor ez a képviselő-testület úgy dönt, hogy vegye át, most 24 millió forintnál 
tartanának, mert az állam egy petákot nem engedett volna kifizetni, nekik kellett 
volna kifizetni, és akkor elég lazán öt képviselő azt mondta, hogy hagy menjen a 
dolog. Most pedig 3 millió forintról beszélnek a labdarúgás jövőjének az érdekében. 
Az uszodához még egy érdekes adalékot szeretne elmondani, amely kormányhír és 
a napokban érkezett MTI hírként: „A kormány döntött arról, hogy felmondja a PPP-
beruházásokról – az állam és a magántőke bevonásával készülő 
nagyberuházásokról szóló 2004-től megszaporodó szerződéseket – mondta Orbán 
Viktor miniszterelnök úr a Magyar Rádiónak adott interjúban. A kabinet máris 
hozzálátott a munkához. Először az uszodákra és tornatermekre kötött 
szerződéseket mondják fel.” 
Úgy gondolja ez is tükrözi, hogy mit gondol az állam ezekről a dolgokról. 
Visszatérve a labdarúgáshoz, van egy harmadik alternatív javaslata, nevezetesen az, 
minden hátsó szándék nélkül, hogy kérjék meg Baricska Jánosné képviselő asszonyt 
és dr.Daher Pierre képviselő urat, hogy járjanak közben, - hiszen nagyon komoly 
befolyásuk van mind a kettejüknek, - hogy a lehető legnagyobb támogatást ítélje meg 
a Belügyminisztérium Edelény Önkormányzatának. Ez néhány napon belül úgyis ki 
fog derülni, mert folyamatosan bírálják a pályázatokat és valószínűleg a jövő héten is 
kell tartani testületi ülést. A javaslat az lenne, hogy most ebben az ügyben ne 
döntsenek, várják meg az ÖNHIKI elbírálását és utána rendkívüli ülésre hozzák 
vissza. 
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Nyílván ezt hosszú ideig nem húzhatják, mert az egyesületnek tudnia kell, hogy 
indul-e a bajnokságban, ezért itt nem lehet heteket, hónapokat várni, ezért maximum 
10 napról van szó. 
Ezt követően a módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
153/2012.(VI.20.)   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy:  A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó  
             szakosztályának kiegészítő támogatásáról  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó 
szakosztályának kiegészítő támogatásáról szóló előterjesztést 
napirendről leveszi azzal, hogy az ÖNHIKI támogatás 
elbírálását követően a legközelebbi rendkívüli ülésén 
újratárgyalja. 
 
Határidő: az ÖNHIKI támogatás elbírálását követő  
                legközelebbi rendkívüli ülés időpontja 
Felelős: polgármester 

 
 
Polgármester bejelenti, hogy személyi és vagyoni ügyet érintő napirend tárgyalására 
kerül sor, ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület zárt ülést 
tart. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Oszkár        Vártás József 
 polgármester             jegyz ő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


