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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2013. augusztus 6-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 
 (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
a./ Tárgysorozata 
 
b./ Jegyzőkönyve 
 
c./ Határozata 

         
 

 
T Á R G Y S O R O Z A T  

 
 
 
1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 

11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
2. Kastélykerti sporttelep értékesítéséről 
 
3. Új sporttelep beépítési tervének jóváhagyásáról, valamint nagyméretű 

műfüves pálya létesítésének opciós elemekkel történő kiegészítéséről 
 
4. ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú - „Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása 
érdekében” című projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek 
elkészítésére fedezet biztosításáról 

 
5. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról 
 
6. Miklós Gyula  úton, és a Borsodi úton létesítendő gyalogátkelő helyek 

megvalósításához fedezet biztosításáról  
 
7. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
8. Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

 
9. Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Lengyel Nemzetiségi 

Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 
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10. Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

 
11. Kölcsönszerződés jóváhagyásáról 
 
 
 
 
 
 
E d e l é n y, 2013. augusztus 6. 
 
 
 
 
 
        Vártás József 
              jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:   Edelény  Város Önkormányzat  Képviselő-testületének    2013. augusztus 

6-án a Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (Edelény, István király útja 
52.)  megtartott rendkívüli nyílt  ülésén.  

 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné, 

Csabai Gyula, Lázár István, Magyar Árpádné képviselők, Szőrné  
Zsigrai  Erika   alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya, Virág 
Tamás képviselők 

 
Igazoltan távol:  Korbély Györgyi Katalin képviselő 
 Vattay Béla  alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
        Méhész Katalin aljegyző 
        Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
        Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális 

   Osztály vezetője 
 

 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős 
testületből 9 fő jelen van. 
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 
11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

     Előadó: polgármester 
 

2. Kastélykerti sporttelep értékesítéséről 
     Előadó: polgármester 

 
3. Új sporttelep beépítési tervének jóváhagyásáról, valamint nagyméretű 

műfüves pálya létesítésének opciós elemekkel történő kiegészítéséről 
     Előadó: polgármester 

 
4. ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú - „Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása 
érdekében” című projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek 
elkészítésére fedezet biztosításáról 

         Előadó: polgármester 
 

5. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról 
    Előadó: polgármester 
 

6. Miklós Gyula  úton, és a Borsodi úton létesítendő gyalogátkelő helyek 
megvalósításához fedezet biztosításáról  

         Előadó: polgármester 
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7. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás jóváhagyásáról 

       Előadó: polgármester 
 

8. Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

        Előadó: polgármester 
 

9. Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

        Előadó: polgármester 
 

10. Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

         Előadó: polgármester 
 
Javasolja a „Kölcsönszerződés jóváhagyásáról” szóló 168./ sorszámú 
előterjesztést a nyílt ülésre felvenni. 
 
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot  – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta . 
 
Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt 
ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 9 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta , majd meghozta a következő határozatot: 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
151/2013.(VIII.06.)   H A T Á R O Z A T A  

 
    Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjának meghatározása. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli 
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
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1./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
szóló 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: polgármester 

 
2./ Kastélykerti sporttelep értékesítéséről 
     Előadó: polgármester 

 
3./ Új sporttelep beépítési tervének jóváhagyásáról, valamint 

nagyméretű műfüves pálya létesítésének opciós elemekkel történő 
kiegészítéséről 

     Előadó: polgármester 
 

4./ ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú - „Edelényi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű 
székhely kialakítása érdekében” című projekt megvalósításához 
szükséges kiviteli tervek elkészítésére fedezet biztosításáról 
 Előadó: polgármester 

 
     5./ Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának   

módosításáról 
                      Előadó: polgármester 
 

6./ Miklós Gyula  úton, és a Borsodi úton létesítendő gyalogátkelő 
helyek megvalósításához fedezet biztosításáról  

     Előadó: polgármester 
 

7./ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás jóváhagyásáról 

                      Előadó: polgármester 
 

8./ Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

     Előadó: polgármester 
 

9./ Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

      Előadó: polgármester 
 

10./ Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás  
felülvizsgálatáról 

      Előadó: polgármester 
 

11./ Kölcsönszerződés jóváhagyásáról 
  Előadó: polgármester 
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Tárgyalt napirend:  
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 
11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 158./ 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 - 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd 
megalkotta alábbi rendeletét:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
16/2013.(VIII.07.) önkormányzati rendelete  

 
A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ Ő IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ 

11/2013.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján 

- Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9 
/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,  

Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9 
/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.4. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottság, 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10.§ (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, és  

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10.§ (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Magyarországi Kéményseprők 
Országos Ipartestület véleményének kikérésével - 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. 
évi XC. törvény 3.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el: 
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1.§ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 
11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8§. (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A mellékletben megadott díjakból a közszolgáltató a természetes személy 
tulajdonában lévő, lakhatás célját szolgáló ingatlanok és természetes 
személy tulajdonában lévő időlegesen használt ingatlanok esetében 
kedvezményt biztosít, amelynek mértéke: 

a) ENHG típusú égéstermék-elvezető esetében:  25%, 
b) ENHS típusú égéstermék-elvezető esetében:  60%, 
c) ET típusú égéstermék-elvezető esetében:  25%. ” 

2. § A Rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11.§ Ez a rendelet 2013. december 31-én hatályát veszti.” 

3. § A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. 

4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2013. 
július 1. napjától kell alkalmazni. 

5.§ Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

6.§ Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való 
megfelelést szolgálja. 

 
 
 

Vártás József Molnár Oszkár 
jegyző polgármester 

 
 
Kihirdetési záradék:  
 
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése 
szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel 2013. augusztus 07. napján. 
 

Vártás József 
jegyző 
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Melléklet a 16/2013.(VIII.07.) önkormányzati rendelethez 

 

„Melléklet a 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelethez 

 

A kéménysepr ő-ipari közszolgáltatás kötelez ő igénybevételének díjai 

 

A B C D E F G H I J

2 000 Ft

Nettó Díj

2. ENHS Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,3 7 db 0,17 bekötés 0,80 db 940 Ft 1 194 Ft
ENHG Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz 0,30 db 0,14 bekö tés 0,80 db 1 000 Ft 1 270 Ft
KNHS Központi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,2 0 fm 0,20 fm 0,28 fm 470 Ft 597 Ft
KNHG Központi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz 0,14 fm 0,14 fm 0,28 fm 420 Ft 533 Ft

4. NNHS Nagykeresztmetszet ű Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,30 fm 0,30 fm 0,2 8 fm 670 Ft 851 Ft
NNHG Nagykeresztmetszet ű Nyitott Huzat/Elszívás Gáz 0,21 fm 0,21 fm 0,28 fm 560 Ft 711 Ft
ENTS Egyedi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,42 db 0,17 bekötés 0,80 db 1 040 Ft 1 321 Ft
ENTG Egyedi Nyitott Túlnyomás Gáz 0,34 db 0,14 bekötés 0,80 db 1 080 Ft 1 372 Ft

6. KNTS Központi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,24 fm 0,24 fm 0,28 fm 550 Ft 699 Ft
KNTG Központi Nyitott Túlnyomás Gáz 0,17 fm 0,17 fm 0,28 fm 480 Ft 610 Ft
NNTS Nagykeresztmetszet ű Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,32 fm 0,32 fm 0,28 fm 71 0 Ft 902 Ft
NNTG Nagykeresztmetszet ű Nyitott Túlnyomás Gáz 0,22 fm 0,22 fm 0,28 fm 580 Ft 737 Ft

8. EZHS Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,37 db 0,17 bekötés 0,80 db 940 Ft 1 194 Ft
EZHG Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Gáz 0,30 db 0,14 bekötés 0,80 db 1 000 Ft 1 270 Ft
KZHS Központi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,20 fm 0,20 fm 0,28 fm 470 Ft 597 Ft
KZHG Központi Zárt Huzat/Elszívás Gáz 0,14 fm 0,14 fm 0,2 8 fm 420 Ft 533 Ft

10. NZHS Nagykeresztmetszet ű Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,30 fm 0,30 fm 0,28 fm 670 Ft 851 Ft
NZHG Nagykeresztmetszet ű Zárt Huzat/Elszívás Gáz 0,21 fm 0,21 fm 0,28 fm 560 Ft 711 Ft
EZTS Egyedi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,42 db 0,17 bek ötés 0,80 db 1 040 Ft 1 321 Ft
EZTG Egyedi Zárt Túlnyomás Gáz 0,34 db 0,14 bekötés 0,80 db 1 080 Ft 1 372 Ft

12. KZTS Központi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,24 fm 0, 24 fm 0,28 fm 550 Ft 699 Ft
KZTG Központi Zárt Túlnyomás Gáz 0,17 fm 0,17 fm 0,28 fm 480 Ft 610 Ft
NZTS Nagykeresztmetszet ű Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,32 fm 0,32 fm 0,28 fm 710 F t 902 Ft
NZTG Nagykeresztmetszet ű Zárt Túlnyomás Gáz 0,22 fm 0,22 fm 0,28 fm 580 Ft 737 Ft

14. GNHS Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,25 szint 0,17 be kötés 0,36 szint 590 Ft 749 Ft
GNHG Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Gáz 0,20 szint 0,14 bekötés 0,36 szint 580 Ft 737 Ft
GZHS Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,25 szint 0,17 beköt és 0,36 szint 590 Ft 749 Ft
GZHG Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Gáz 0,20 szint 0,14 bekötés 0,36 szint 580 Ft 737 Ft

16. GZTS Gyűjtő Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,30 szint 0,17 bekötés 0,4 4 szint 710 Ft 902 Ft
GZTG Gyűjtő Zárt Túlnyomás Gáz 0,25 szint 0,14 bekötés 0,44 szint 720 Ft 914 Ft
ET Egyedi Tartalék  0,20 db 0,40 db 600 Ft 762 Ft
KT Központi Tartalék  0,10 fm 0,14 fm 270 Ft 343 Ft

18. NT Nagykeresztmetszet ű Tartalék  0,15 fm 0,14 fm 370 Ft 470 Ft
19. GT Gyűjtő Tartalék  0,10 szint 0,16 szint 280 Ft 356 Ft

Megjegyzések:

A 2.2. pontban el őírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletb en meghatározott id őponttól kell végezni. Nettó Díjban jelenleg NEM sze repel.

A 2.3. pontban el őírt tevékenység id őarányos része a Nettó Díjban szerepel.

A mellékcsatornás, gy űjtő jelleg ű égéstermék-elvezet ő esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekin teni.

Az ÁFA mértéke: 27%. A Bruttó díj tehát 21,26% ÁFÁT  tartalmaz.

A díj megfizetésére a munkavégzést követ ően kerül sor.

Bruttó díjak végösszegének kerekítése: 1,2 lefelé 0 -ra   3,4 felfelé 5-re   6,7 lefelé 5-re   8,9 felf elé 0-ra (10-re)

11.

1. A 2012. évi XC. törvény 6.§ (1) bekezdése szerin ti sormunka keretében ellátott tevékenységek 1/2.

Égéster-
mék-

elvezető 
jel (Típus)

Megnevezés (M űszaki jellemz ők, tüzel őanyag)

Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:

2.1. Ellenőrzés, 
szükség szerinti 

tisztítás összeköt ő 
elem nélkül

2.2. Összeköt ő elem 
ellenőrzése, szükség 

szerinti tisztítása

2.3. Műszaki 
felülvizsgálat

Díjtáblázat

Bruttó Díj 
(27% Áfa-

val)

13.

15.

17.

1.

3.

5.

7.

9.
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A B C D E

2 000 Ft

Nettó Díj

2.

3.

Levegő utánpótlás vizsgálata 
csekklista alapján légtér-
összeköttetésben lév ő rendeltetési 
egységenként 0,10 db 200 Ft 254 Ft

4.
Égéstermék paramétereinek 
ellenőrzése 0,30 paraméter 600 Ft 762 Ft

5.
Műszaki-biztonsági felülvizsgálat 
meglétének ellen őrzése 0,05 db 100 Ft 127 Ft

6.

7. A fenti közszolgáltatások

8.

A sormunka keretében feltárt az 
égéstermék-elvezet ő járatában 
lerakódott, csak égetéssel 
eltávolítható szurokréteg kiégetése 
külön egyeztetés alapján 2,00 db/óra 4 000 Ft 5 080 Ft

9.

Közvetlen homlokzati égéstermék-
kivezetéssel rendelkez ő  
tüzel őberendezések égéstermék-
elvezetőjének ellen őrzése, tisztítása 0,34 db 680 Ft 864 Ft

10.
A 10 000 cm2 feletti járat 
keresztmetszet ű égéstermék-elvezet ő 
ellenőrzése tisztítása 0,60 fm 1 200 Ft 1 524 Ft

11.
A 2.5. pont alatti tevékenységeket 
további kiszállási díj terheli 1,00 2 000 Ft 2 540 Ft

Megjegyzések:

A 2.4. pontban el őírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletb en meghatározott id őponttól kell végezni.

Az ÁFA mértéke: 27%. A Bruttó díj tehát 21,26% ÁFÁT  tartalmaz.

A díj megfizetésére a munkavégzést követ ően kerül sor.

Bruttó díjak végösszegének kerekítése: 1,2 lefelé 0 -ra   3,4 felfelé 5-re   6,7 lefelé 5-re   8,9 felf elé 0-ra (10-re)

2. A 2012. évi XC. törvény 6.§ (1) bekezdése szerin ti sormunka keretében ellátott tevékenységek 2/2.

1.

2.5. Megrendelésre kötelez ő tevékenységek

Egységnyi Munkaráfordítás nettó 
alapdíja:

Munkaráfordítás

2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek

Díjtáblázat

Bruttó Díj 
(27% Áfa-

val)

Tevékenység Megnevezés

 



 

A B C D E F G GY H I J K L J M N

4 000 Ft

Munkaráfordítás Nettó Díj Bruttó Díj Munkaráfordítás Ne ttó Díj Bruttó Díj Munkaráfordítás Ne. Díj (/szint) Br. Díj (/szint) Munkaráfordítás Nettó Díj Bruttó Díj M unkaráfordítás Nettó Díj Bruttó Díj

2.
3.1. Új égéstermék-elvezet ők kivitelezés közbeni, 
eltakarás el őtti vizsgálata 0,84 3 360 Ft 4 267 Ft 1,16 4 640 Ft 5 893 Ft 0,40 1 600 F t 2 032 Ft 2,60 10 400 Ft 13 208 Ft 3,40 13 600 Ft 17 272 Ft

3.
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, 
átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék -
elvezetők üzembe helyezés el őtti vizsgálata 1,34 5 360 Ft 6 807 Ft 2,00 8 000 Ft 10 16 0 Ft 0,70 2 800 Ft 3 556 Ft 4,00 16 000 Ft 20 320 Ft 5,00 2 0 000 Ft 25 400 Ft

4.

3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új 
tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az 
üzembe helyezést megelőzően az érintett 
égéstermék-elvezetők vizsgálata megelőző 
vizsgálat 0,84 3 360 Ft 4 267 Ft 1,16 4 640 Ft 5 893 Ft 0,40 1 600 F t 2 032 Ft 2,60 10 400 Ft 13 208 Ft 3,40 13 600 Ft 17 272 Ft

5.
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, 
funkciójának megváltoztatását,  használaton kívül 
helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő 
átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 0,68 2 720 Ft 3 454 Ft 0,92 3 680 Ft 4 674 Ft 0,30 1 200 F t 1 524 Ft 2,10 8 400 Ft 10 668 Ft 2,72 10 880 Ft 13 818 F t

6. 3.5. A 3.1.-3.4. pont alatti tevékenységeket 
további kiszállási díj terheli 1,00 4 000 Ft 5 080 Ft 1,00 4 000 Ft 5 080 Ft 1,00 4 000 F t 5 080 Ft 1,00 4 000 Ft 5 080 Ft 1,00 4 000 Ft 5 080 Ft

Megjegyzések:
Az ÁFA mértéke: 27%. A Bruttó díj tehát 21,26% ÁFÁT  tartalmaz.
A díj megfizetésére a munkavégzést követ ően kerül sor.
Bruttó díjak végösszegének kerekítése: 1,2 lefelé 0 -ra   3,4 felfelé 5-re   6,7 lefelé 5-re   8,9 felf elé 0-ra (10-re)

1.

3. A 2012. évi XC. törvény 6. § (2) bekezdésében me ghatározott m űszaki vizsgálatok

Nyilatk. megnev.           Égést.-elv. típus

Díjtáblázat
Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:

ENH
ENT
ET

EZH
EZT

GNH
GZH
GZT
GT

KNH
KNT
KT

NNH
NNT
NT

KZH
KZT
NZH
NZT

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Kastélykerti sporttelep értékesítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 159./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta az alábbi 
határozatot:   
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
152/2013.(VIII.06.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   A kastélykerti sportpályák (45/2 és 45/3 hrsz.) 

értékesítéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a kastélykerti sportpályák (45/2 és 45/3 hrsz.) értékesítéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 45/2 és 
45/3 helyrajzi számú ingatlanokat – a határozat mellékletét 
képező adásvételi szerződés szerint – a Bejó és Társa Kft. által 
2013. augusztus 5-én elkészített értékbecslésben megállapított, 
összesen nettó 109.650.000,-Ft vételárért értékesíti a Magyar 
Állam részére. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2013. augusztus 31. 
   Felelős: polgármester 
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Melléklet a 152/2013.(VIII.06.) határozathoz 
 

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Edelény Város Önkormányzata 
(székhely: 3780 Edelény, István király útja 52., képviseli: Molnár Oszkár polgármester, 
törzskönyvi azonosító: 725592, adószám: 15725596-2-05 
 
mint eladó, a továbbiakban Eladó 
 
másrészről 
 
a Forster Gyula Nemzeti örökséggazdálkodási és Szolgá ltatási Központ 
(székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1., képviseli: Cselovszki Zoltán elnök, 
Törzskönyvi azonosító: 307639, adószáma: 15307633-2-41 
 
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. 
 
1. Szerződő Felek megállapítják, hogy Eladó kizárólagos tulajdonát képezik az Edelényi 

Járási Hivatal Járási Földhivatal által nyilvántartott alábbi ingatlanok: Edelény 
belterület, 45/2.  helyrajzi számon nyilvántartott 180 nm alapterületű, „kivett sporttelep” 
Edelény belterület, 45/3.  helyrajzi számon nyilvántartott 5.5150 nm alapterületű „kivett 
sporttelep”. 
 

2. Szerződő Felek megállapítják továbbá, hogy az ingatlanok érintettek a Vevő 
megvalósításában folyamatban lévő „Edelény Kastélysziget Kulturális-Turisztikai 
Központ II. fejlesztési ütem: A kulturális és turisztikai központ innováción alapuló 
kínálatfejlesztése országos hírű gyűjtemények elhelyezésével és a Kastélysziget teljes 
rehabilitációjával” (ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0002) megnevezésű projektben, így a 
projekt megvalósítása érdekében az ingatlanoknak a Magyar Állam tulajdonába és 
Vevő vagyonkezelésébe kell kerülnie. 
 

3. Eladó jelen szerződés aláírásával eladja, Vevő a Magyar Állam képviseletében és 
részére megveszi az 1. pontban megjelölt ingatlanokat azok összes tartozékával és 
alkotórészével együtt, a Bejó és Társa Kft. által 2013. augusztus 3. napján készített 
értékbecslésben meghatározott és Szerződő Felek által kölcsönösen elfogadott 
összesen 109.650.000,- Ft, azaz Egyszázkilencmillió-hatszázötvenezer forint vételárért. 
Szerződő felek rögzítik, hogy a vételár az alábbiak szerint oszlik meg a két ingatlan 
között:  
- 45/2. hrsz.: 2.450.000,- Ft, azaz Kettőmillió-négyszázötvenezer forint 
- 45/3 hrsz.: 107.200.000,- Ft, azaz Egyszázhétmillió-kettőszázezer forint. 

 
Szerződő Felek rögzíti, hogy a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. által 2012. február 25. napján adott meghatalmazás alapján jogosult Vevő eljárni 
Az ingatlanok elidegenítése Eladó 2013. augusztus 6-i képviselő-testületiülésén hozott 
152/2013.(VIII.06.) határozata alapján történik. 
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A vételár megfizetésére az alábbi ütemezés szerint kerül sor: 
- Vevő jelen szerződés aláírásának napján a Magyar Államkincstár GIRO rendszerén 
keresztüli átutalással megfizet 90.000.000,- Ft, azaz Kilencvenmillió forint első 
vételárrészt az Eladó által megnevezett, Elad ó Raiffeisen Banknál vezetett  12037805-
00113009-00100007 számú bank-számlájára. 
Felek kifejezetten kijelenti, hogy a vételárrész teljesítésének ezt a módját elfogadják, és 
a teljesítés napjának az átutalási megbízás elküldésének napját tekinti. 
- A második vételárrészt, 19.650.000,- Ft-ot, azaz Tizenkilencmillió-hatszázötvenezer 
forintot Vevő legkésőbb 2013. december 31. napjáig fizeti meg a Magyar Államkincstár 
GIRO-rendszerén keresztüli átutalással Eladó Raiffeisen Banknál vezetett 
12037705.00113008.00100007 bankszámlájára. Felek kifejezetten kijelenti, hogy a 
vételárrész teljesítésének ezt a módját elfogadják, és a teljesítés napjának az átutalási 
megbízás elküldésének napját tekintik.  
 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a második vételárrész megfizetésének 
biztosítására Vevő a saját számlájára inkasszót engedélyez Eladó részére a második 
vételárrész erejéig, amelyet eljáró ügyvédnél letétbe helyez külön letéti szerződésben. 
A letéti szerződés értelmében, amennyiben a második vételárrészt Vevő határidőben 
nem teljesíti és ezt a letéteményes felé legkésőbb 2014. január 5. napjáig nem igazolja, 
úgy a letéteményes köteles részére az inkasszóról szóló okiratot kiadni, így Eladó a 
második vételárrészt az inkasszó útján közvetlenül érvényesítheti. 
 

4. Szerződő felek megállapítják, hogy az ingatlanok tulajdoni lapjának teherlapján teher 
nem szerepel. Eladó szavatol azért, hogy az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek, 
nem képezik végrehajtás tárgyát, nem állnak bírósági zárlat alatt, adó vagy adó jellegű 
tartozás nem terheli azokat, azokon harmadik személynek nincs olyan joga vagy 
követelése, amely a Magyar Állam tulajdonszerzését, birtokba lépését, az ingatlanok 
zavartalan használatát kizárná, akadályozná vagy korlátozná. 

 
5. Vevő az ingatlanokat megtekintett állapotban veszi meg. Eladó szavatol azért, hogy az 

ingatlanoknak nincs olyan rejtett hibája, amelyről az Eladónak jelen szerződés 
aláírásának időpontjában tudomása van, és amelyről Vevőt nem tájékoztatta. 

 
6. Eladó az ingatlanokat jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Vevő tulajdonába és 

birtokába adja. Felek a birtokbaadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítenek 
minden olyan körülményt, amelyet bármelyikük szükségesnek tart. Vevő a 
birtokbaadástól kezdve viseli az ingatlanok terheit, és kárveszélyt – figyelemmel jelen 
pont második és harmadik bekezdésére, - illetve szedi az ingatlanok hasznait. Eladó 
kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokba adásig keletkezett, de esetlegesen a 
birtokba adást követően teljesítendő illetéket, adóterhet, közüzemi díjakat és egyéb 
költségeket, díjakat kiegyenlíti.  

 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vevő 2013. november 30. napjáig 
ingyenesen biztosítja a 45/2 hrsz-ú ingatlanon található sportlétesítmények (sportpálya 
és öltözők) korlátozásmentes és rendeltetésszerű használatát Eladó részére. Eladó 
ezen jogát jóhiszeműen tartozik gyakorolni, és köteles folyamatosan egyeztetni Vevővel 
a használattal kapcsolatban. A használat ideje alatt felmerülő közüzemi díjakat Eladó 
külön szerződés alapján fizeti meg Vevő részére.  
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Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a sportlétesítmények rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotba hozásáról/tartásáról az Eladó általi használat alatt 
kizárólag Eladó tartozik gondoskodni, ezzel kapcsolatban Vevővel szemben semmilyen 
igényt nem érvényesíthet.   
 
Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy Vevő biztosítja Eladó részére 
annak lehetőségét, hogy a 45/ és 45/3 hrsz-ú ingatlanokon található felépítményeket 
Eladó elbontsa, és a lebontott anyagokat elvigye. A bontásnak legkésőbb 2014. január 
31. napjáig meg kell történnie. Szerződő Felek ennek részleteiről külön megállapodást 
kötnek legkésőbb 2013. szeptember 30. napjáig 
 

7. Szerződő Felek rögzítik, hogy mindketten magyarországi költségvetési intézmények, 
számukra az elidegenítést, illetve a tulajdonszerzést jogszabályi rendelkezések nem 
akadályozzák, vagy korlátozzák. 

 
8. Eladó jelen szerződés aláírásával végleges, feltétlen és visszavonhatatlan 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy mindkét ingatlanra a Magyar Állam tulajdonjoga és 
Vevő vagyonkezelői joga vétel jogcímén 1/1 arányban az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön. 

 
9. Szerződő Felek valamennyien kijelenti, hogy jelen ingatlan adásvétel nem minősül 

sorozat jellegű értékesítésnek, és a Felek ÁFA alanyok, de jelen ingatlanértékesítés az 
általános fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 86.§ j./ pontja alapján mentes 
az ÁFA alól. 

 
10. Felek kijelenti, hogy jelen jogügylettel kapcsolatos adó- és illetékügyi rendelkezéseket 

ismerik és értik, ezekben és egyebekben is a jelen ügylettel kapcsolatban eljáró 
ügyvédről teljes körű tájékoztatás kaptak. A szerződés a Felek akaratát tükrözi, azt 
tényállásként is elfogadják, értették. Vevőt az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
5. § (1) bek. c) pontja alapján teljes személyes illetékmentesség illeti meg, tekintettel 
arra, hogy 2012. adóévben eredménye után a központi költségvetésbe befizetési 
kötelezettsége nem keletkezett. 

 
11. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonos változást a Földhivatalnak bejegyzés 

végett bejelenti. Felek jelen szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére meghatározzák 
a Kalota Ügyvédi Irodát (eljáró ügyvéd: dr.Kalota Ágnes, székhelye: 1067 Budapest, 
Szobi u. 4.III.em. 14/A.) valamint arra, hogy őket az ingatlan-nyilvántartási eljárásban 
képviselje. 

 
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

rendelkezései irányadóak. 
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Szerződő Felek jelen adásvételi szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint 
befolyásmentes akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írják 
alá. 
 
Budapest, 2013. augusztus 7. 
 
 
……………………………………………..              ……………………………………………………. 
      Edelény Város Önkormányzata                            Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
                       Eladó                                                                     Szolgáltatási Központ 
                                                                                                                 Vevő 
 
Molnár Oszkár                  Száz Attiláné                           Cselovszki Zoltán         Krokosvay András 
  polgármester           pénzügyi osztályvezető                          elnök                     gazdasági igazgató 
kötelezettségvállaló      pénzügyi ellenjegyző                 kötelezettségvállaló         pénzügyi ellenjegyző 

 
 
 

3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Új sporttelep beépítési tervének jóváhagyásáról, valamint nagyméretű műfüves 
pálya létesítésének opciós elemekkel történő kiegészítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 160./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester  a napirendet vitára bocsátja. 
 
Virág Tamás képviselő az új sporttelep beépítési tervének jóváhagyásáról szóló 
napirend kapcsán szeretné megkérdezni, hogyan és mikorra képzelik a füves pálya 
megvalósítását? 
Úgy gondolja, hogy a város életében egy új sporttelep létesítése nagyon nagy 
esemény, és a súlyának megfelelően átgondoltan kell dönteni minden ezzel 
kapcsolatos kérdésben, hiszen a jó vagy rossz döntés hosszú időre meghatározza a 
város sportéletét, hangulatát, arculatát. A maga részéről sajnálja, hogy a sporttelep 
áttelepítésével kapcsolatosan nem történtek olyan egyeztetések, breem-stormingok, 
amelyek alapján fel lehetett volna mérni azt, hogy a városban mi a sporttal 
kapcsolatos igény, és ezen igények kielégítéséhez milyen létesítmények 
szükségeltetnek. Ebben az előterjesztési anyagban csak a műfüves pályákkal 
foglalkoznak, holott ő úgy érzi, hogy egy sportkomplexum létesítésénél – főleg akkor, 
hogy ebben egyik legfontosabb sportág a labdarúgás – a füves pálya megépítése az 
elsődleges feladat, amelyet mindenképpen meg kell oldani. Ebben az anyagban még 
utalást sem lát arra, hogy hogyan akarják megvalósítani a füves pálya megépítését. 
Szeretné elmondani, tekintettel arra, hogy nem biztos, hogy Edelény város tudja, de a 
képviselő tagoknak tudniuk kell, hogy 1986-ban a Műemlékvédelmi Felügyelőség 50 
millió forintot biztosított arra, hogy építsenek egy füves pályát a kastélykerti füves 
pálya kitelepítése céljából. Ez a füves pálya megépült a legmagasabb színvonalon, 
dréncsövezve, atlétikai pályával övezve, locsolási lehetőség biztosításával és a 
villamos energia leállásának kialakításával. A gond ezzel csak az, hogy 12 éve nincs 
gondozva, locsolva, nyírva, stb.  
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Ez a füves pálya, melynek megépítése jelen pillanatban 200-300 millió bekerülési 
költségbe kerülne a mai viszonyok között, egy kis törődéssel, minimális ráfordítással, 
még mindig alkalmassá lehetne tenni futball-mérkőzésekre, atlétikai versenyekre. Nem 
kellene új füves pályát építeni. Ha most az ősz folyamán már elkezdenék ennek a 
gondozását, jövő áprilisra, a bajnokság kezdetére, ez a pálya alkalmas lenne 
mérkőzések lebonyolítására. Az előterjesztésnek az a gondolata nagyon elkeserítette, 
hogy 5 millió tereprendezési költségre hivatkozva ezt a több százmilliós értéket 
beáldozzák műanyag pálya építésére úgy, hogy még a füves pályáról szót sem 
ejtenek. Úgy érzi, hogy egy ilyen volumenű beruházásnál ez az 5 millió forint nem 
indokolhatja a több százmillió forint értékű létesítmény beáldozását. Ezt nem tudja 
elfogadni, nem ésszerű, úgy érzi. ez meggondolatlan lenne részükről. Az előterjesztés 
hivatkozik időtényezőre, miszerint ezen létesítmény beáldozásával korábban 
elkészülhetne a műfüves pálya. A maga részéről ezt az érvet nem tudja elfogadni. Már 
régóta, több éve tudják, hogy a sportpályának ki kell települnie a kastélykertből. Több 
év lett volna arra, hogy átgondolják annak ütemét, módját, hogy a város 
szempontjából a legjobb megoldás szülessen. Tudja azt, hogy a kastély-projekt 
megvalósítása szempontjából fontos, hogy az ott lévő pálya kitelepüljön. Tudja azt, 
hogy egyedül a labdarúgás, mint sportág szempontjából fontos, hogy mielőbb 
megoldás szülessen a pálya áttelepülésére, mivel más szakosztály a jelenleg meglévő 
pályákat nem használja, mert nem használhatja, mert olyan állapotban van. 
A  kialakult helyzet megoldására javaslatot szeretne tenni: 
1./ A meglévő, és több százmillió forintot érő füves pálya, az azt övező atlétikai pálya 
rendbetételét, karbantartását, ápolását azonnal el kell kezdeni, annak locsolását meg 
kell szervezni. 
2./ A már meglévő füves pálya mellett a komplex módon meglévő dokumentáció 
alapján meg kell valósítani a pályázatban elnyert műfüves pályákat. 
Az anyag tartalmazza, hogy ezek nem külön építési engedély kötelezettek. 
3./ A füves pálya megfelelő karbantartással egy fél év alatt hasonló vagy magasabb 
szintre hozható. 
4./ Az atlétikai pálya kialakítása már megtörtént, kevés költséggel, két-három kamion 
salak és pár tonna agyagpor beszerzésével felújítása kevés pénzből megoldható. 
 
Az önkormányzat Kft-jének vannak olyan gépei, berendezései, amelyekkel 
tulajdonképpen ezeket a feladatokat el lehetne végezni. Mindenképpen ellenzi, hogy a 
füves pálya helyén létesüljön műfüves pálya. Az kéri, hogy gondolják át és most ne 
szavazzanak erről a napirendi pontról. 
 
Baricska Jánosné képviselő egyetért Virág Tamás képviselő úrral, valóban 
mérlegeljék, hogy a meglévő füves pályára kerüljön a műfüves pálya, a sportolók 
számára is ég és föld a füves és műfüves pálya. Szerinte ezt a napirendet rövid időn 
belül vissza lehetne hozni. 
 
Polgármester elmondja, hogy ha most elnapolják, ez azt jelenti, hogy majdhogynem 
lemondanak az új sporttelep létesítéséről, ezért ezt átgondolásra javasolná. Azt kéri, 
hogy inkább vitassák meg. 
Képviselő úrnak arra a felvetésére, hogy mi a valós igény és hogy nem voltak breem-
stormingok, beszélgetések, el kívánja mondani, hogy volt,  képviselő úr is jelen volt, és 
nagyon sokan jelen voltak a Művelődési Központban. Ez is egy breem-storming volt, 
csak más céllal és szándékkal, nem annak felmérésére, hogy Edelényben a 
sportolásra ténylegesen milyen valós kívánalmak vannak.  
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Szerinte nem kell ahhoz különböző összejöveteleket tartani, hogy az ember tudja, akár 
utcai, vagy baráti beszélgetésekből is. Ami nagyon fontos természetesen a 
labdarúgás, emellett rengetegen szeretnek önszántukból futni, kocogni, tehát kell egy 
normális futópálya a városban, hiszen eddig is nagyon sokan kijártak a kastélykerti 
sporttelepre futni. Szerinte ez a két legfontosabb, de ezen kívül nyilván jóval 
kevesebben kedvelik a kézilabdát, egy még kisebb réteg a kosárlabdát, és nagyon 
sokan szeretnek teniszezni. Szintén a sport kategóriába tartozik, és szerinte elég 
komoly igény van Edelény városában is egy kondicionáló teremre, vagy fitness 
teremre, mert tudja ő is, hogy a városból rengetegen eljárnak Kazincbarcikára, 
Miskolcra. Viszoki Csaba tervező úrral sok körös egyeztetés volt az elmúlt hetekben, 
hónapokban, és teljesen egyértelmű az az álláspont, hogy a leendő öltöző épületet 
olyan módon kell megtervezni, hogy szakaszolni lehessen. Nyílván első és 
legfontosabb, hogy a csapatok tudjanak zuhanyozni. Ezt követően olyan tervet fog 
készíteni, amely lehetőséget ad arra, hogy a már említett tevékenységek is helyet 
kapjanak, tehát egy fitness és kondicionáló terem is helyet kapjon. Nyilván vannak 
egyéb sportok is, amit kevesen szeretnek, az már nem biztos, hogy belefér. Ami 
feltétlenül bele kell, hogy férjen, hogy a fiataloknak legyen egy kerékpáros „dühöngő” 
ezen a sporttelepen. Abban nem tud állást foglalni, hogy a füves pálya, vagy a 
műfüves pálya az elsődleges. Azt tudja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség teljesen 
egyértelművé tette, hogy csak és kizárólag műfüves pályára lehet pályázni. Azt viszont 
szakembertől tudja, a csapat vezetőjétől, - és  egyébként neki, és sok-sok éves 
munkájának köszönheti a város,  Göndör Béláról van szó – hogy egyáltalán van még 
labdarúgás Edelény városában Tehát vele is nagyon sokat beszélt, egyeztetett erről a 
dologról. Ő egyértelműen a műfüves pálya mellett teszi le a voksot, nem feledve azt, 
hogy nyilván a későbbiek folyamán szükség lesz füves pályára, viszont az itt vázolt 
elképzelés, mely szerint a műfüves pálya körül legyen a futókör és a műfüves pálya 
mellett legyen a lelátó, támogatja. Azt mondta, mindig arról álmodott, hogy a füves 
pálya körül, a lehető legközelebb lehessenek a nézők. Ezt tegnapi beszélgetés volt, 
egy szakember véleményét mondta el és nem a sajátját ezzel kapcsolatban. Úgy 
gondolja, hogy felfoghatják egyfajta egyeztetésnek azt az ominózus akciót a 
Művelődési Központban, ami volt néhány héttel ezelőtt, de ezelőtt két hónappal 
Edelény valamennyi tervezőjét leültette egy asztalhoz az új sporttelep témájával 
kapcsolatban. Körtvély Sándor úr hozta azt a bizonyos tervet, amit a 80-as évek idején 
készített az új sporttelepre, ami akkor nagyon jó volt, most picit már idejét múlta az a 
terv. Mint említette, a labdarúgó-csapat vezetőjével folyamatosan egyeztetett az elmúlt 
hetekben az új sportteleppel kapcsolatban, tehát ennyit arról, hogy nem voltak 
egyeztetések. Voltak egyeztetések. Ezeknek a műfüves pályáknak nincs tervezési 
költsége, 0 forint, és nem igaz az az állítása képviselő úrnak, hogy a majdani új füves 
pályának minimum 5 millió forint lesz a tervezési költsége. Nincs tervezési költsége 
ezeknek a létesítményeknek. Azt végképp nem gondolja, nem hiszi el, lehetetlennek 
tartja, hogy a jelenlegi füves pályát, csak azért, mert füvet nyírnának rajta, fél év alatt 
olyan állapotba lehetne hozni, mint a kastélykerti pályát. Ez képtelenség, minőségileg 
annyira leromlott, hogy szinte lehetetlen.  Ha füves pályában gondolkodnak ott, akkor 
is nagyon komoly beavatkozást kell végezni a pályán, legalább 30 cm mélyen. Nyílván 
az új pályának a megépítse – a füves pálya új helyéről beszél – igen, tereprendezést 
igényel, ez elég jelentős összeg, viszont, ha a tereprendezést leszámítja, de teljesen 
mindegy, mert ha a műfüvest teszik oda, akkor is meg kell oldani a tereprendezést, 
tehát szaldóban nulla, tehát teljesen mindegy, hogy melyik pályáról beszélnek egy új 
helyszínen. 
 



 

 

 

 

18  

Viszont azok a beavatkozások, amiket mondott, azok nem két forintba kerülnek, és az 
sem igaz, hogy 200-300 millió forint egy új műfüves pályának a megépítse. Ez kb. 100 
millió forint, ennek utánajárt, és teljes biztonsággal mondhatja, hogy kb. 100 millió 
forintból meg lehet építeni, és itt nem kell elrugaszkodni a számokkal. Egyébként 
pedig miniszterelnök úr a napokban tudatta az ország közvéleményével, hogy újra 
sok-sok milliárdot fog a kormány fordítani különböző stadionok építésére, meg is 
nevezett jó néhányat, nyílván ezek jelen pillanatban az MB1-es csapatok stadionjai, 
nem zömében, hanem jelen pillanatban 100 %-ban. De, nem hiszi, hogy a nemzeti 
összefogás kormányának a sportszeretete kimerül majd abban, hogy az MB1-es 
csapatok stadionjait építik újjá sok-sok tízmilliárd forintból. Nekik néhány százmillió 
forintra volna szükség, ezért írt egy levelet két héttel ezelőtt miniszterelnök úrnak 
ebben a témában, amiben 285 millió forintot kért az edelényi sporttelep teljes meg-
valósítására, amibe bele gondolta az új nagyméretű füves pályát is, illetve az öltöző 
épületet is. Ez a véleménye, vitassák meg, de semmiképpen ne hagyja a képviselő-
testület elnapolni, mert akkor nem lesz sporttelep. 
 
Virág Tamás képviselő: Mondanivalója nem az ellen irányult, hogy a megnyert 
műfüves pálya ne épüljön meg, erre szükség van. A mondanivalója arra irányult, hogy 
5 millió forint tereprendezési költségért, - amit az előterjesztés is tartalmaz -  
feláldozzanak, ha nem is 100 millió forintot, de  60 millió forintot, mert ha kicserélik a 
gyepszőnyeget, gondozzák, ez legyen akkor 60 millió forint, ez azonban szerinte nem 
jó megoldás. Semmiképpen nem jó megoldás, hogy feláldozzák a dréncsövezett, 
minden szempontból kialakított füves pályát. Arra irányul a törekvése, hogy gondolják 
át, mert a műfüves pályának úgyis meg kell épülnie. Mint kiderült a műfüves pálya 
alapjának a rendezése gyakorlatilag 5 millió forintba kerül. Szerinte hagyják a füves 
pályát, mert az jó helyen van, közel van az úthoz, jó az elhelyezése, és a bajnokságok 
általában a füves pályán kerülnek megrendezésre. Azt szeretné, ha 5 millió forintért 
nem áldoznák fel 50-60 millió forintot. Nincs információja arról, hogy mennyibe kerül 
egy füves pálya, de ha egy műfüves pálya 130 millió forintba kerül, akkor a füves pálya 
is minimum ennyibe kerül. Ő csak emellett érvel, és azt mondja, hogy jó lenne, ha 
hagynák ezt a füves pályát. 
 
Polgármester : Számára világos, kristálytisztán érti, és valahol egyet is ért ezzel a 
szándékkal, viszont a tervrajzon is látható, hogy a terület elég szűkös. Ha mindent 
kifelejtenek belőle és csak a két nagy pályáról gondolkodnak, és mivel az egyik adva 
van, ami gyakorlatilag a terület kellős közepére épült meg annak idején, ez óriási 
problémát jelent, mert mozgástér gyakorlatilag nincs. Szerinte egyetérthetnek azzal 
mindannyian, hogy legyen egy 300 férőhelyes lelátó. Most ennek a pályázatnak a 
keretében a 300 férőhelyes lelátót nem egészen 2 millió forint önerőből meg tudják 
valósítani, viszont ahogy képviselő úr mondta, és idetennék a műfüves pályát és 
maradna a füves pálya, akkor nem tudnák elhelyezni a lelátót, márpedig az MLSZ a 
lelátót csak a műfüves pályához biztosítja. Tehát itt vannak ilyen jellegű problémák is, 
amit nem tudnak áthidalni ezáltal az elképzelés szerint. Márpedig, ha meg akarják 
valósítani, - nyílván mindenkinek az a szándéka, hogy valósítsák meg - akkor sajnos 
fizikai lehetetlenségek miatt csak ezt a variációt tudják megvalósítani. Nincs más 
lehetőség. Volt először a tervezőnek próbálkozása arra, hogy keresztbe fordítja a 
pályát és akkor a jelenlegi füves pályán épül meg a műfüves pálya, de nem lehet, nem 
engedélyezett, mert Észak-Dél irányba kell, hogy elhelyezkedjen a pálya, Kelet-i 
irányba nem engedélyezik, mert úgy süt a nap délután, és így az egyik kapus nem 
látna. Tehát ennyire egyszerű ez a dolog.  
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Az sem mindegy, hogy hová tudják tenni a lelátót, azt is kizárólag a Bódva folyó felé 
eső részre tudják, mert úgy nem fog a nap a szurkolók szemébe sütni. Megérti 
képviselő úr gondolatait, de nem tudják megcsinálni. 
 
Virág Tamás képviselő: Csinálta a sportot, épített, karbantartott már pályát, tudja, 
hogy milyen a tájolása, és ez a hely, ami ki lett választva annak idején, úgy lett 
kiválasztva Körtvély Sándor úrék által, hogy alkalmas legyen egy füves pályára 
lelátóval, egy db salakos pálya, teniszpálya megépítésére, plusz egyéb pályákra. 
Ahogy ismeri az egész országnak, az önkormányzatnak a helyzetét, gyakorlatilag azt 
nem látja biztosítottnak, ha a füves pályát megszüntetik, hogy mikor fog megépülni 
egy füves pálya. Az ő variációja szerint, és ha ezt támogatná a testület, gyakorlatilag 
megmaradna a füves pálya, és ha nincs is lelátót – mert most sincs – akkor jobb, hogy 
van egy füves pálya, amit felújítanának, karbantartanák, és megépül a műfüves pálya 
lelátóval – az is kell – de nem látja biztosítottnak, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben 
lesz füves pálya. Kimondottan ezért ragaszkodik ahhoz, hogy gondolják át, mert 
megvan jóval kevesebb költségért, amit csak gondozni, ápolni kell.  
 
Polgármester  technikai szünetet rendel el. 
 
Szünet után 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke: 
Nem akart hozzászólni, de ő is sokat foglalkozott ezzel a témával az elmúlt 
időszakban, és örül neki, hogy lassan beindul ez a történet. Részben igazat ad 
polgármester úrnak is, illetve Virág Tamás képviselő úrnak is. Ő mindig azt mondta, 
hogy ebben az ügyben előre kell menni, és ezért is kezdeményezte a tervek 
elkészítését, illetve hajtotta polgármester urat is, hogy adják be ezt a pályázatot, és 
ahogyan fogalmazott, hogy nem nagyon van más lehetőségük, csak az előre 
menekülés. Most lassan eljutnak oda, hogy megkapják a kastélykerti sporttelepért a 
pénzt, amelynek egy részét önerőként fel tudják használni. Viszont érződik,  – és 
ebben igazat ad Virág Tamás képviselő úrnak – hogy egy picit kiforratlan ez a történet. 
Ő ezt a verziót tegnap látta meg, akkor került a honlapra és annyiban másabb, mint az 
előző, hogy itt a kerítésnek le van csípve egy darab az iskolánál le, ez plusz területet 
ad, ezáltal megint másképp helyeztetik el a labdarúgó pályát, mint amik az eddigi 
verziókban voltak. Ezáltal jogos a felvetése képviselő úrnak, hogy miért nem lehet a 
régi füves pálya helyén megépíteni a füvest és új helyre a műfüves pályát. Nem tudja, 
s itt vannak gondba az idő rövidsége miatt, hogy mibe kerülne a talajcsere, mert nagy 
valószínűséggel cserélni kellene, és nem tudják azt sem, hogy mibe kerülne annak 
megnézése, hogy az alapcsövek milyen állapotban vannak, lehet-e azokat tisztítani, 
vagy egy az egybe fel kell szedni és az egészet újratelepíteni. Egyéb kérdés is 
felmerülne, és itt jön, hogy az idő szűkös. Sok szó esett arról, hogy mi a fontos egy 
sporttelepnél, és hogy mik lehetnek az igények. Ő is azt mondja, hogy talán kinyitotta 
volna és azt a 3-4 verziót megmutatta volna a lakosságnak, ami szakmai szempontok 
alapján készült el, és mondják el, hogy melyik tetszik, melyik jó, miért jó, miért nem jó, 
hátha születnek olyan gondolatok, ötletek, amiket esetleg a tervezéskor be tudnak 
építeni. A műfüves focipályára pályázat van, ezt a lehetőséget tudják, ezt kell 
kihasználni, de ahogy Göndör Béla úr is megfogalmazta, azért a mérkőzések jó részét 
a későbbiekben a füves labdarúgó pályán szeretnék megtartani, magyarul erre a két 
pályára szükség van.  
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Tudják, hogy nagyon sokan teniszeznek a városban, illetve kevesebben szeretik a 
kosár, illetve kézilabdát, ahogy mondta polgármester úr. Erre azt mondaná, hogy talán 
a lehetőség nem volt eddig adott arra, hogy kézilabda, vagy kosárlabda csapat 
működjön akár iskolai keretek között. Fontos a futókör kérdése nemcsak azok miatt, 
akik egyébként sportolni és futni járnak, hanem ha azt akarják, hogy azért Edelény 
vezető szerepe megmaradjon a térségben, akkor nem lenne szabad elveszíteniük 
azokat a diákolimpiai versenyeket, amiket még Edelény városában rendeznek meg, de 
ha nem tudják biztosítani az ehhez szükséges feltételeket, akkor könnyen 
megtörténhet az, hogy ezek Szendrőbe kerülnek. Azt gondolja, - és itt elnézést kér a 
szendrőiektől, - hogy az csúfság lenne a városra nézve, ha diákolimpiák 
megrendezése is elkerülne innen. Ugyanakkor az is fontos, és ezt is figyelembe kell 
venni, hogy ha a futókört a műfüves pálya körül alakítják ki, akkor inkább annak 
rekortánnak kell lennie, mint salaknak, merthogy a salak egy idő után tönkre fogja 
tenni a műfüvet. Ehhez nem kell semmilyen tudományos magyarázat, mert sajnos 
bebizonyosodott jó néhány helyen, ahol így épült meg, még hogyha átjáró, átvezető is 
épül.  Nehéz a helyzet, ahogy polgármester úr is mondta, hiszen az idő szűkös, el 
kellene kezdeni a beruházást, át kellene utalni az önerőt. Hogy hová tegyék a lelátót? 
Most nem tudja megmondani, hogy a másik pályához tudnak-e tenni lelátót, nem 
tudja, hogy milyen távolságra van a szervizút a gáttól, lehet-e kintebb tolni és a 
későbbiekben majd annak a helyére lelátót építeni. Abban ő is hisz, hogy valamilyen 
összefogással – bár az árvíz óta ez nem nagyon mutatkozott meg a városban – lehet 
füves labdarúgópályát építeni, de ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek ebben a 
pillanatban nem tisztázottak. Azzal, hogy szakaszolva építsenek meg egy öltözőt, 
maximálisan egyetért, hiszen nem szabad egy „kis lyukat” építeni, hanem igenis egy 
olyan komplexumban kell gondolkodni, ami akár 50-60 évre vagy még nagyobb távra 
kiszolgálja a sportolni vágyó közönséget, viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a 
mai pályázati rendszerek nem engedik meg, hogy megépítsenek valamit és majd azt 
folytassák. Ezek a pályázatok vagy új építésre vagy felújításra adnak pénzt. Ha 
építenek valamit és ahhoz toldanak, akkor nem biztos, hogy azt felújításként el tudják 
adni, ha pedig új építéséről beszélnek, van egy megkezdett valami egy tervből, tehát 
itt jön az, hogy akik meg tudják mozgatni azokat a bizonyos köveket, hogy megépüljön 
nekik ez a bizonyos létesítmény, igenis meg kell mozgatniuk azokat a köveket, és 
lobbizni kell ennek érdekében. Illetve az már csak hab a tortán, hogy egy ilyen 
létesítményt működtetni is kell. Egy ilyen pályázatnak, koncepciónak is általában 
megvannak a paraméterei. Ennek a pályázatnak is van egy karbantartási, 
üzemeltetési költsége, hiszen a műfüves pályát gondozni, a granulátumot pótolni kell, 
ha olyan nagy a mérkőzés szám, de jelentkeznek egyéb költségek is. Tehát ezt mind-
mind ki kell mutatni ahhoz, hogy tudják, hogyan tudnak egy ilyen sporttelepet 
üzemeltetni, mert lehet nekik egy csodálatos sporttelepük, ha esetleg a későbbiekben 
nem tudják fenntartani. Rengeteg a kérdés, amelyre minél hamarabb választ kellene 
kapnia nemcsak a képviselő-testületnek, hanem Edelény város lakosságának is. 
Továbbra is azt gondolja, hogy ebben a kérdésben mese nincs, előre kell nézniük, 
előre kell lépniük. 
 
Polgármester: Elnök úr úgy kezdte mondandóját, hogy kiforratlan ez a történet. Úgy 
gondolja, hogy pont elnök úr nem mondhatja azt, hogy kiforratlan, hiszen elnök úr  
mondta azt annak idején, hogy elkészíttette Viszoki Csaba tervező úrral a tervet, 
amelyről nem is tudott. Éppen ezért nem érti, hogyan jön ide az, hogy lehetett volna 
ötletelni, amikor a polgármester nem tudott arról, hogy egy képviselő a sporttelep 
terveit készítteti el. Azért ez egy kicsit érdekes dolog.  
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Nem hiszi, és senkit nem megbántva, nem úgy, mint ahogy egyik képviselő, műsoron 
kívül, elég csúnyán megbántott valakit. Úgy gondolja, hogy ez elég csúnya bántás 
volt, nevet nem mond, mert ez a technikai szünetben történt. Tehát, senkit nem 
megbántva, nem gondolja azt, hogy az öt edelényi tervezőn kívül érdemben olyan sok 
mindent hozzá lehetett volna tenni ehhez a dologhoz egy laikus, vagy tíz laikus 
részéről. Annál is inkább, mert adva van egy terület, ahol elég szűk a mozgástér, ezt 
az előbb is elmondta. Az teljesen egyértelmű, hogy rekortán futókör kellene, de 
nyilván itt az ember nem tud mindenre kitérni, és úgy kezdte az elején, hogy futókörre 
szükség van, nemcsak azért, mert sokan szeretnek kocogni, futni, hanem 
természetesen az iskolai sport miatt ez alapvető, és nyilván rekortán lenne jó, ez a 
jövő zenéje, hogy ilyen legyen. Azt kéri képviselőtársaitól, hogy azért egy picit a 
szárnyalásaikat fogják már vissza. Most van egy olyan lehetőségük, hogy egy közel 
300 millió forintos beruházást tudnak megvalósítani, amihez 70 millió forint önerőt kell 
hozzátenni. Azt gondolja, hogy ez se kevés, és tisztában van azzal, hogy nagyon sok 
minden kellene. Azon az ominózus Művelődési Központ béli összejövetelen, - nem 
minősíti mi volt az – akkor is elmondta, hogy az öltöző megépítésének a lehetősége 
adva van, mindenkinek vannak ismerősei, s vállalkozó barátai, tessék összefogni. 
Fogjon össze mindenki, bárhol, bárkinek az országban ismerőse van. Miniszterelnök 
úr is hivatkozott arra, hogy a TAO-pénzek nagyon jól működnek. Tehát egyszerű a 
dolog, az MLSZ-szel megegyeztek, ha egy vállalkozás év végén nyereségadójának a 
70 %-át Edelény sportegyesületének, illetve a sporttelep fejlesztésére irányítja 
célzatosan, azt az MLSZ ide fogja adni. Ebből össze lehet gyűjteni akármennyit. 
Természetesen az önerőt hozzá kell tenni, de ebből bármennyi össze tudnak gyűjteni. 
Azt gondolja, hogy 300 millió forintot is össze lehet gyűjteni. Ez nem plusz pénz, az 
adót úgyis be kell fizetni, nem az államnak fizetik, hanem azt mondják, hogy 70 %-ot 
erre a célra fordítanak. Dilemmaként vetődött fel elnök úr részéről is, hogy hová 
tegyék a lelátót. Nincs dilemma, ebben a konstrukcióban az MLSZ csak és kizárólag a 
műfüves pályához hajlandó finanszírozni a lelátó megépítését. Ez nem kérdés. Az 
üzemeltetési költség vetődött még fel. Ennek az új sporttelepnek az üzemeltetési 
költsége minden valószínűséggel meg fogja haladni azt a költséget, amelybe nekik a 
kastélykerti sporttelep került. Elnök úr is ugyanolyan jól tudja, mint ő, hogy ahol 
műfüves pálya van a környéken, kőkemény óradíj fejébe adják bérbe a pályát, és 
sorban állás van a pályára azok részéről, akik igénybe szeretnék venni, amit vázolt az 
elején a teniszpályára, a műfüves pályára, a fitness-teremre, stb. Nem gondolja, hogy 
a sportlétesítmények üzemeltetését az önkormányzatnak kellene a nyakába vennie, 
ezt vállalkozási alapon gondolja működtetni. Kiválasztják a jelentkezők közül azt a  
vállalkozót, aki elvállalja, s az önkormányzatnak nem kerül egy fillérébe sem.  
Érti és részben el is fogadja, és nem kötekedésnek vette az érveket, amiket képviselő 
urak elmondtak, ő szintén elmondta az érveit, nem azért, mert annyira ezt akarja 
megvalósítani, azért, mert nincs más lehetőségük. Egyszerű az oka, vagy ezt 
csinálják meg, vagy nem csinálják meg. Most előhozza újra azt a szlogent, ami a 
Művelődési Központban jött a szervezők részéről, hogy összefogás. Összefogással 
meg tudják valósítani a füves pályát, és akkor kerülne 100 millió forintba, ha 
vállalkozóval építtetik meg, mint ahogy biztos abban is, hogy a teniszpályát néhány 
hónap alatt meg tudják valósítani ingyen és bérmentve. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke: 
A végén elhangzott, hogy a teniszpálya biztosan megoldható összefogással, hiszen  a 
kastélykertben is úgy került felújításra, hogy akik ott játszottak, hozzátettek apait-
anyait.  
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Viszont arra oda kell figyelni, hogy ez az a terület, ahová annak idején az uszodának a 
vize folyt, ez egy lápos, iszapos terület, ahol nagy valószínűséggel talajcserét kell 
majd végezni vagy részben, vagy teljes egészében, ami megint nem egy egyszerű 
történet, hogy oda vagy a teniszpálya, vagy a labdarúgópálya is megépülhessen. 
Visszamenne az elejére annak, amit polgármester úr mondott, hiszen többször 
elhangzott, viszont azt nem fejtette ki polgármester úr, hogy nem tudott a tervek 
készítéséről, és nem látott még ilyet, hogy egy képviselő készíttette el ezeket. Ezt a 
dolgot szeretné tisztába tenni, és segítsen neki ebben polgármester úr. Kérdezi, hogy 
érkezett-e az önkormányzattól hivatalos megkeresés a Viszoki úrtól a nevében arra, 
hogy készítsen terveket. Nem. Magyarul ezeket a terveket Csabai Gyula, mint 
magánszemély, Göndör Béla és néhány civil terveztette, illetve kezdeményezte, amire 
Viszoki Csaba úr azt mondta, hogy nagyon szívesen segít. Többször is elmondta, 
hogy akár ingyen és bérmentve is megcsinálja ezeket a terveket Edelény városának, 
hiszen ő is sportol, neki is és a gyermekeinek is fontos. Hogy miért tartja fontosnak 
ezeket elmondani? Ha ezek a tervek nincsenek, akkor nem tudtak volna pályázni, 
nem tudtak volna elindulni. Lehet azt mondani, hogy nem tudott róla, de akkor 
megkérdezi, hogy miért nem polgármester úr volt az, aki kezdeményezi ezeknek a 
terveknek az elkészítését. Azt gondolja, hogy ez ilyen egyszerű.   
Azokat a kérdéseket elmondta, amiért úgy fogalmazott, hogy egy picit kiforratlan ez a 
történtet és átgondolást igényel. Igen, sokat tud róla, de az általa elmondott kérdések 
azok, amelyeket a közeljövőben meg kell válaszolni, és azzal polgármester úr is 
tisztában van, mert sok pályázatot látott már, hogy nem nagyon szoktak csak úgy 
pénzt adni. Kell valamiféle koncepció, hiszen mostanában üzemeltetési tervet kérnek 
a pályázótól, amit papíron ugyan, de be kell bizonyítani azt, hogy igenis ez a 
létesítmény működőképes lesz még akkor is, ha vállalkozásban fogja az 
önkormányzat működtetni. Ezért mondta azt, hogy ilyenfajta koncepciót is hiányol. 
Összességében elmondta az aggályait, azt is, hogy természetesen támogatja ezt a 
történetet, viszont jó néhány nyitott kérdés van, amit az elkövetkezendő időszakban 
minél hamarabb meg kell oldani. 
 
Polgármester:  Jó lenne, ha csúsztatásokkal nem találkoznának, ő nem azt mondta, 
hogy az egy borzasztó probléma, hogy egy képviselő, egy bizottságnak az elnöke 
készíttette el, hanem az, hogy a polgármester nem is tudott róla. Akkor szembesült 
vele, és uram bocsánat, de őt a lakosok megválasztották, és ez egy olyan 
felhatalmazás, amellyel többek között arra hatalmazzák fel, hogy a polgármesternek 
tudnia kell a városban zajló dolgokról. Tehát ez volt az egyik dolog. A másik, hogy 
ehhez a pályázathoz nem kellett terv. Amit a pályázatokkal kapcsolatban 
általánosságban elmondott, igaz, de ez egy teljesen más jellegű pályázat. Ez egy 
nagyon leegyszerűsített pályázati kiírás és megvalósítás. 
 
Csabai Gyula  képviselő jelzi hozzászólási szándékát, mert érintve volt abban, amit 
polgármester úr elmondott. 
 
Polgármester:  Most már beszélgetéssé engedte az eseményeket, ezért kéri, hogy 
képviselő úr hozzászólása után fejezzék be, mert ennek nincs értelme, már előjött az 
is, hogy lápos a terület, stb. 
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Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke:  
Nem gondolja azt, hogy ez kitaláció, egy ilyen beruházásnál mindent mérlegelni kell, 
de összességében abban biztosan egyetértenek, hogy polgármester úr is, ő is azt 
szeretné, ha lenne sporttelepük, és hogy a későbbiekben ne ütközzenek problémák-
ba. Ezekre szeretett volna reagálni. Terv valóban nem kellett a pályázathoz, hanem 
egy beépítési rajz kellett hozzá, magyarul, tudniuk kellett, hogy mit, hol fognak 
elhelyezni, illetve ő, mint magánszemély, azzal készített tervet, akivel akar, és amilyet 
akar.  
 
Polgármester:  De nem a város százéves jövőjét meghatározó dologban. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke:  
De polgármester úr! Miért ne tehetne otthon a fiókban egy terve. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester arról szólt, hogy amikor legutóbb Szepsi 
testvérvárosban voltak egy rendezvényen, az ottani polgármester elmondta, hogy 
milyen csodálatos sporttelepük, futballcsapatuk és rajongói közönségük volt, ami már 
csak múlt idő, mert valakinek feltűnt, hogy az illető iparos óriási összegeket költ a 
sportra. A polgármester se tudta, hogy mi történik az iparos, a vállalkozó körül, melyen 
megdöbbent az egész város.  
Most itt vitatkoznak és tudják, hogy nincsenek olyan gazdasági helyzetben, mint 
Szepsi városa. Felvetődik, hogy itt is mi történne azzal a vállalkozóval, ha óriási 
összeget tenne a sportba. Hál Istennek Edelénybe ide jött egy fejlesztés és 
gyönyörűvé varázsolta a kastélyt, amely adott egy támpontot, valami pluszt 
Edelénynek, ezért fel kell áldozniuk a füves sportpályát. Erre képtelenek. Tudják jól, 
hogy amit kapnak a Forster Gyula intézettől összeget, azt pályázaton keresztül 
használják fel plusz önerővel, ahol szigorú feltételeknek kell megfelelni. Most szét 
fogják marni egymást, mert előjön az „én egóm”, ki fog többet, nagyobbat nyújtani. Ha 
ezt a lehetőséget elhalasztják, Edelénynek műfüves pályája sem lesz, és ki fogja 
Edelény küldöttségét komolyan venni bármilyen pályázatnál ezek után. Ha ő kapta 
volna a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöki tisztjét, 
akkor örömében repkedett volna. Ez egy olyan bizalom a megbízó felől, és azok felől, 
akik szavazatot adtak erre, amit nem tudja, hogy mivel lehet kiérdemelni, és ha ennek 
a  bizalomnak az elvesztésében játszana a szerepet, mert ugye ez az 
együttműködésen alapul, és mivel a bizottság elnöke, tudomásul kell venni. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke:  
Nem kívánt szólni, de személyesen érintve volt.  Az, hogy ő lett a Városfejlesztési-
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke, ez polgármester úr felkérésére 
történt, és menjenek vissza egészen a választások utánig, Molnár Oszkár lett Edelény 
város polgármestere és mintahogy sokan, ő is 
 
Polgármester:  Közbe szól, hogy már ez nem személyes érintettség, érti a dolgot, de 
nem kellene ennyire körbekeríteni, ennyire belemenni, ő is tudna mondani dolgokat. 
Ha nem vette volna észre a Tisztelt Képviselő-testület, nagyon rég óta totálisan 
politikamentesen próbálja vezetni a testületi ülést. Elég gyakorlott politikai bunyókban, 
szívesen belemenne, de nem óhajt, nem erről szól ez a dolog. Úgy látja, hogy ez a 
napirendi pont akarva-akaratlanul indulatokat gerjeszt. Nem verte a mellét sehol, nem 
rohant a televízióba, hogy elmondja az embereknek, hogy meg fog történni ez a 
dolog, meg az a dolog. Nem veri a mellét, csinálja a dolgát.  
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Most minimum két hozzászólás kőkeményen úgy próbálja, hogy a fészkes fenébe 
lehetne ezt mégis úgy beállítani, hogy nehogymár a polgármester vigye el a 
sporttelepért a babért. Nem akarja a babért elvinni, eszében sincs, azt akarja, hogy 
megépüljön ez a sporttelep. Ennyi az ő története, semmi több, de aki babérokra tör, 
törjön babérokra. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke:   
Ezek figyelembevételével csak egy mondat, és képviselő asszonynak azért mondja el 
ezeket a dolgokat, hogy igyekszik a szakmai észrevételeket hozzátenni a bizottság 
elnökeként, amit vagy a tapasztalatok alapján, vagy a városban látottak, hallottak 
alapján hozzá tudott tenni. Ezért mondta el most is, korábban is, hogy ez nem politika, 
a szakmai véleményét mondta el, és nem támadott senkit. Kérdéseket tett fel, 
amelyeket polgármester úr megválaszolt, és továbbra is a szakmával kíván 
foglalkozni, de azt jelzi, hogy ezeket a gondolatokat, véleményeket pontosan azért 
mondta el, mert ő a bizottság elnöke, amit el fog mondani az elkövetkezendő 
időszakban is, ha tetszik, ha nem. 
 
Polgármester:  Az is csúsztatás volt az előbb, hogy Csabai Gyula magánemberként 
olyan tervet készíttet, amilyet akar. Azt mondta annak idején, hogy mint a 
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke rendelte meg. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke:   
Közbe szól, hogy ő nem rendelt meg semmit. 
 
Polgármester:  De, mint a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottság elnöke kezdte meg Viszoki Csaba tervező úrral a sporttelepnek a tervét. Ez 
így volt. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke:    
Keressék meg a hangfelvételen. 
 
Polgármester:  Ő is azt mondja, hogy keressék meg. 
Ezt követően a vitát lezárja. 
 
Szavazásra bocsátja Virág Tamás képviselő ügyrendi javaslatát, mely szerint napolják  
el az előterjesztés tárgyalását. 
 
Képviselő testület a módosító javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 2 igen, 4 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elvetette. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását 
 
Képviselő testület a – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7 igen, 0 
nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő  
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
153/2013.(VIII.06.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Új sporttelep beépítési tervének jóváhagyásáról, valamint 

nagyméretű műfüves pálya létesítésének opciós elemekkel történő 
kiegészítéséről 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Új sporttelep beépítési 
tervének jóváhagyásáról, valamint nagyméretű műfüves pálya létesítésének 
opciós elemekkel történő kiegészítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) az új sporttelep helyének az Edelény belterület 
1193/4 hrsz-ú ingatlant jelöli meg. 

 
2. Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a határozat 1. mellékletét képező - a 

Viszoki és Társa Kft. által 2013. augusztus 2. napján készített - 
beépítési helyszínrajzon szereplő, jelenlegi füves pálya helyén épüljön 
meg az új nagyméretű műfüves pálya. 

 
3. Képviselő testület hozzájárul az MLSZ pályaépítési programjának 3. 

ütemében megvalósítandó nagyméretű műfüves pálya pályázatában 
szereplő műszaki tartalom opcionális elemekkel (300 férőhelyes lelátó, 
viacolor térkő járda a pálya köré, valamint a sporttelep körbekerítése 
510 m hosszban) történő bővítéséhez, és a kiegészítő elemekkel együtt 
történő megvalósításához. 

 
4. Képviselő-testület az MLSZ 3. és 4. pályaépítési programjának 

keretében megvalósítandó 3 db műfüves futballpálya, az új sporttelep 
villamoshálózatának, valamint kerítésének kiépítésére, és az 
előkészítés során végzett geodéziai munkálatok elvégzése az alábbi 
táblázatban szereplő fedezetet biztosítja, a Kastélykerti sporttelep 
értékesítéséből származó bevétel terhére: 

 

Tevékenység 
Kivitelezés 
költsége 

(bruttó Ft) 

 
Támogatás 
(bruttó Ft) 

Saját forrás 
(bruttó Ft) 

Nagyméretű 
műfüves pálya 133 594 772 Ft  93 516 340 Ft  40 078 432 Ft  

1.számú kisméretű 
műfüves pálya 31 711 900 Ft  22 198 330 Ft  9 513 570 Ft  

2.számú kisméretű 
műfüves pálya 65 405 000 Ft  45 783 500 Ft  19 621 500 Ft  

Geodéziai 
felmérések 320 040 Ft  -  320 040 Ft  

Elektromos hálózat 
kiépítése 5 000 000 Ft  -  5 000 000 Ft  

Összesen  236 031 712 Ft  161 498 170 Ft  74 533 542 Ft  
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5. Képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. mellékletét képező MLSZ-
szel kötendő együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására, valamint az önerő 
átutalására. 

Határidő: azonnal, illetve 2014.05.31. 
Felelős:   polgármester 
 
 
 

4./ Napirendi pont tárgya:  
 
ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú - „Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása 
érdekében” című projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére 
fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 161./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta az alábbi 
határozatot:   
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
154/2013.(VIII.06.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :   ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú - „Edelényi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű 
székhely kialakítása érdekében” című projekt megvalósításához 
szükséges kiviteli tervek elkészítésére fedezet biztosításáról  

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „ÉMOP-
4.2.1/A,B-11 kódszámú - „Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása 
érdekében” című projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek 
elkészítésére fedezet biztosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
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1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének kiviteli tervei 
elkészítéséhez nettó 3.200.000,- Ft + 27% Áfa fedezetet biztosít a 
2007-ben kibocsátott kötvény terhére. 

 
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Tervezési-vállalkozási Szerződés aláírására a Viszoki 
és Társa Kft-vel. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról 
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 – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta az alábbi 
határozatot:   
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
155/2013.(VIII.06.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának 

módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
  
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi 
Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítását a 
határozat 1. mellékleteként   jóváhagyja.       
                                         

 Képviselő-testület a módosított Alapító Okiratot egységes szerkezetben –  
a  határozat 2. mellékletként  - jóváhagyja.  
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 Képviselő-testület elrendeli a módosított Alapító Okirat és az egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okirat kiadását és a Magyar Államkincstár 
részére történő megküldését törzskönyvi nyilvántartásba vételét. 
      
Határidő:  2013. augusztus 14. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
 

 
 1. melléklet a 155/2013.(VIII.06.) határozathoz 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT  

 
Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezései alapján az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ részére a következők 
szerint adja ki: 
 
        
Az Alapító Okirat Alaptevékenység  8.2. pontjában s zereplő  „ 873000 „Idősek 
fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása helyébe  a „873011 Időskorúak tartós 
bentlakásos szociális ellátása”  szövegrész lép. 

 
 
Záró rendelkezések: 
Az alapító okiratot módosító alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 
 
 
Kelt: Edelény, 2013. augusztus 6.  
 
                                                                     P.H. 
 
          Molnár Oszkár 
            polgármester 
Záradék:  
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 155/2013.(VIII.06.) határozattal jóváhagyta. 
 
A jóváhagyott módosított Alapító Okiratot a Képviselő-testület döntése alapján 
ellenjegyzem: 
 
Edelény, 2013.  augusztus 6.  
 
                                                                    P.H.                        
 

Vártás József 
                                jegyző 
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2.  melléklet a 155/2013.(VIII.06.) határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(Módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései 
alapján a  Edelényi Szociális Szolgáltató Központ részére a következők szerint adja ki: 
 
1. Az intézmény neve, székhelye:  Edelényi 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 otthoni szakápolás 
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 
3. Az intézmény alapítója: Edelény Város Önkormányzata 
 
3.1.       Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnev ezése, székhelye: 
             Edelény Város Önkormányzata 

   3780 Edelény, István király útja 52.  
          

4. Az intézmény fenntartójának neve, címe: 
 

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás  
3780 Edelény, István király útja 52. 

 
5.          Irányító szerv neve és székhelye:  
 

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
3780 Edelény, István király útja 52. 

 
6. 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, Ládbesenyő 

 
Intézményfenntartói Társulási Megállapodás 1./ pont jában foglaltak szerint: 

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

közigazgatási területe. 
 
- 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, 



 

31 

 

 

• Ládbesenyő, 
• Irota és 
• Szakácsi  

közigazgatási területe. 
 

7. Gazdálkodási besorolás: önállóan m űködő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 

Törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 350394 
 
8. Alaptevékenység: 
 

államháztartási szakágazati besorolása: 
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

 
        8.1 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. 
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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 

 
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.  

 
8.2 Alaptevékenység (szakfeladat száma, megnevezése ): 

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
494000 Közúti áruszállítás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás  
873011  Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 

 - alapszintű ellátás:  126 fő 
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
889921 Szociális étkeztetés 
889922  Házi segítségnyújtás 
889923  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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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 nővédelmi egészségügyi gondozás 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása 

 
8.3 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

9. 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.  

 
10.  A használatba adott ingatlan vagyon feletti re ndelkezési 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. 
 

11.  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 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII I. törvény 
alapján. 

 
12.  Az intézmény képviseletére jogosultak: 

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

 
13.  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 
Törvénykönyvéről 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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14. Záró rendelkezések: Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 
 
 
Kelt: E d e l é n y, 2013. augusztus 6. 

 
P.H. 

 
Vártás József Molnár Oszkár 

jegyző  polgármester 
 
 
 
Záradék:  
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Edelényi Szociális Szolgáltató 
Központ egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 155/2013.(VIII.06.) határozattal  
jóváhagyja . 

 
 

E d e l é n y, 2013. augusztus 6. 
Vártás József  

jegyző 
 
 
 
6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Miklós Gyula úton, és a Borsodi úton létesítendő gyalogátkelő helyek 
megvalósításához fedezet biztosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 163./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
azt kéri, hogy a két gyalogátkelőhely lehetőleg a szeptemberi iskolakezdésig 
készüljön el. 
 
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta a következő 
határozatot:   
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

156/2013.(VIII.06.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy :  Miklós Gyula  úton, és a Borsodi úton létesítendő gyalogátkelő 
helyek megvalósításához fedezet biztosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Miklós Gyula  úton, és a Borsodi úton létesítendő gyalogátkelő helyek 
megvalósításához fedezet biztosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény a 
Borsodi út 17. szám és Miklós Gy. út 6. szám el őtti                                 
gyalogos-átkel őhelyek Borsodi Közszolgáltató Kft. általi 
kivitelezéséhez hozzájárul.  
 
Képviselő-testület a beruházás megvalósításához 476.065,-Ft (azaz: 
bruttó négyszázhetvenhatezer-hatvanöt forint) összeget biztosít,   a                
2007. évben kibocsátott kötvény terhére. 

 
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
 
 
7./ Napirendi pont tárgya:  
 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 164./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta a következő 
határozatot:   
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
157/2013.(VIII.06.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás  módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodás jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az a 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
módosításokkal  – egységes szerkezetbe foglalt - Társulási Megállapodás 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás  a módosításokkal - 
egységes szerkezetbe foglalt - Társulási Megállapodást  a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 
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Melléklet a 157/2013.(VIII.06.) határozathoz 

 
 

 
 
 

 
 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke  
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
 Társulási Megállapodása 

 
 

A 2001. október 9., 
2002. december 19., 

2003. április 14., 
2005. november 4., 

2006. július 5., 
2008. január 28., 
2011. május 31. 

2013 …………….. hó napján 
Történt 

módosításokkal egységes  
szerkezetbe foglalva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: 
 
Nónay & Nónay Ügyvédi Iroda  
(3525 Miskolc, Városház tér 9. I/7.)  
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Az alábbi felsorolt Települési Önkormányzatok Képviselő-Testületei a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában 
meghatározott társulási jog alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36 § 
(1) bekezdésében foglaltakra tekintettelMagyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. §. (1) bek. 
h) pontjában a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv) 41. §. (1) bek-
ben foglaltak, az 1 államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény (Aht), valamint a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 2009. évi CIX törvénnyel 
módosított 1997. évi CXXXV. Törvény (Ttv.), az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási feladatok korszerű, 
hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében az alább felsorolt társuló 
önkormányzatok, az alábbi társulási megállapodást kötik.  
 
1. A Társulás neve, székhelye, tagjai, m űködési területe: 
 
1.1. Neve: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
1.2. Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. 
1.3. A társulás önkormányzati tagjainak neve székhelye: 
1.3.1. Társult tagok: 
 

 Önkormányzat címe  Lakosságszám
, 

Lakosságszám
/szavazati 

arány 

Képvi seli Képviseli  

1.  3753. Abod , Magyar út 42.   
2.  3759. Aggtelek , Kossuth L. út 8.   
3.  3779. Alacska , Dózsa Gy. út.7.   
4.  3717. Alsódobsza , Rákóczi F. út 44.   
5.  3727. Alsószuha , Dózsa Gy. út 3.   
6.  3735. Alsótelekes , Béke út 36.   
7.  3811. Alsóvadász , Fő út 63.   
8.  3663. Arló , Ady E. út 162.   
9.  3713. Arnót , Petőfi S. út 120.   
10.  3780. Balajt , Fő út 55.   
11.  3642. Bánhorváti , Szabadság út 32.   
12.  3575. Berzék , Petőfi S. út 42.   
13.  3671. Borsodnádasd , Alkotmány út 3.   
14.  3574. Bőcs, Hősök út 2.   
15.  3643. Dédestapolcsány , Petőfi S. út 21.   
16.  3721. Dövény , Rákóczi F. út 11.   
17.  3780. Edelény , István Király útja 52.   
18.  3757. Égerszög , Béke út 15.   
19.  3608. Farkaslyuk , Jószerencsét tér 1.   
20.  3722. Felsőkelecsény , Szabadság út 16.   
21.  3721. Felsőnyárád , Alkotmány út 8.   
22.  3735. Felsőtelekes , Fő út 64.   
23.  3715. Gesztely , Szabadság tér 2.   
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24.  3728. Gömörsz őlős, Kassai út 38.   
25.  3626. Hangony , Rákóczi F. út 138.   
26.  3563. Hernádkak , Fő út 50.   
27.  3725. Imola , Rákóczi F. út 48.   
28.  3741. Izsófalva , Izsó M. út 64.   
29.  3721. Jákfalva , Dózsa Gy. út 12.   
30.  3644. Járdánháza , IV. Béla út 27.   
31.  3758. Jósvaf ő, Petőfi S. út 33.   
32.  3700. Kazincbarcika , Fő tér 4.   
33.  3735. Kánó , Széchényi út 7.   
34.  3728. Kelemér , Tompa M. út 17.   
35.  3627. Kissikátor , Szabadság út 4.   
36.  3775. Kondó , Szabadság út 34.   
37.  3732. Kurityán , Kossuth L. út 36.   
38.  3780. Ládbeseny ő, Kossuth L. út 64.   
39.  3434. Mályi , Széchényi I. út 12.   
40.  3645. Mályinka , Rákóczi F. út 5.   
41.  3754. Meszes , Fő út 39.   
42.  3744. Múcsony , Fő út 2.   
43.  3598. Nagycsécs , Apponyi út 9.   
44.  3433. Nyékládháza , Vasút út 16.   
45.  3562. Onga , Rózsa F. út 18.   
46.  3743. Ormosbánya , Petőfi tér 1.   
47.  3600. Ózd, Városház tér 1.   
48.  3777. Parasznya , Rákóczi F. út 23.   
49.  3756. Perkupa , Kossuth L. út 12.   
50.  3630. Putnok , Kossuth L. út 5.   
51.  3776. Radostyán , Rákóczi F. út 40.   
52.  3724. Ragály , Rákóczi F. út 16.   
53.  3742. Rudolftelep , József A. út 43.   
54.  3792. Sajóbábony , Bocskai I. út 2.   
55.  3793. Sajóecseg , Széchenyi I. út 27.   
56.  3636. Sajógalgóc , Táncsics M. út 4.   
57.  3720. Sajóivánka , Kossuth L. út 38.   
58.  3720. Sajókaza , Petőfi S. út 11.   
59.  3773. Sajókápolna , Szabadság tér 25.   
60.  3791. Sajókeresztúr , Rákóczi f. út 40.   
61.  3773. Sajólászlófalva ,Vörösmarty út 15.   
62.  3656. Sajóvelezd , Rákóczi F. út 10.   
63.  3729. Serényfalva , Kossuth L. út 63.   
64.  3716. Sóstófalva , Kossuth L. út 36.   
65.  3754. Szalonna , Petőfi S. út 5.   
66.  3751. Szendrőlád , Fő út. 63.   
67.  3800. Szikszó , Kálvin tér 1.   
68.  3762. Szögliget , Kossuth L. út 57.   
69.  3757. Szőlősardó , Széchényi út 10.   
70.  3726. Szuhafő, Petőfi S. út 4.   
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71.  3731. Szuhakálló , Kossuth L. út 7.   
72.  3644. Tardona , Kossuth L. út 32.   
73.  3757. Teresztenye , Rákóczi F. út 18.   
74.  3724. Trizs , Petőfi S. út 19.KÖZSÉGI Ön.   
75.  3716. Újcsanálos , Hősök tere 1.   
76.  3636. Vadna , Kassai út 25.   
77.  3778. Varbó , Rákóczi F. út 41.   
78.  3756. Varbóc , Dózsa Gy. út 18.   
79.  3726. Zádorfalva , Nagy út 16.   

80.  3723. Zubogy,  Szabadság út 1.   
81.  3647. Csokvaomány,  Széchenyi út 1.   
82.  3780. Damak,  Szabadság út 14.   
83.  3825. Debréte , Petőfi út 3.   
84.  3786. Hegymeg,  Petőfi út 20.   
85.  3768. Hidvégardó,  Tornai út 106.   
86.  3765. Komjáti,  Petőfi út 13.   
87.  3786. Lak,  Kossuth út 1. v 2.   
88.  3648. Lénárddaróc , Dózsa Gy. út 66.   
89.  3344. Mikófalva,  Rákóczi út. 2.   
90.  3345. Mónosbél,  Kossuth út 1.   
91.  3646. Nekézseny, Kossuth L. út 1.   
92.  3825. Rakaca, Petőfi út 92.   
93.  3826. Rakacaszend , Fő út 13.    
94.  3656. Sajómercse , Petőfi S. út 27.   
95.  3712. Sajóvámos, Munkácsy út 2.   
96.  3659. Sáta, Széchényi I. út 19.   
97.  3809. Selyeb, Hunyadi J. út 21./1.   
98.  3787. Tomor,  Kossuth út 75.   
99.  3765. Tornabarakony , Dózsa Gy. út 34.   
100. 3767. Tornanádaska, Kossuth út 44.   
101. 3765. Tornaszentandrás , Hunyadi út 4.   
102. 3769. Tornaszentjakab , Rákóczi út 23.   
103. 3622. Uppony,  Széchényi út 65.   
104. 3825. Viszló,  Fő út 70/a   
105. 3795. Hangács,  Szabadság út 21.   
106. 3795. Nyomár , Szabadság út 45.   
107. 3347. Balaton , Köztársaság tér. 1.   
108. 3903. Becskeháza,  Fő út 10.   
109. 3343. Bekölce,  II. Rákóczi F. 3.   
110. 3346. Bélapátfava, IV. Béla út.70.   
111. 3658. Borsodbóta, Széchényi út 32.   
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112. 3768. Bódvalenke, Petőfi S. út 1.   
113. 3346. Bükkszentmárton, II. Rákóczi u.78.   
114. 3794  Boldva, Széchenyi út 50.    
115. 3796  Borsodszirak ,  Bartók B. út 48.   
116. 3654  Bánréve, Kossuth L. u. 158. hrsz.   
117. 3704. Berente, Esze Tamás út 18.   
118. 3764. Bódvarákó , Szabadság út 22.   
119. 3763. Bódvaszilas, Kossuth út 21.   
120. 3627. Domaháza,  Petőfi S. u. 9.   
121. 3752. Galvács,  Bereg út 10.   
122. 3755. Martonyi,  Fő út 52   
123. 3552. Muhi,  Rákóczi út 1.v 2.   
124. 3641. Nagybarca,  Kossuth út 32.   
125. 3733. Rudabánya,  Gvadányi út 47.   
126. 3752. Szendrő, Hősök tere 1.   
127. 3761. Szin,  Szabadság út 18.   
128. 3761. Szinpetri,  Dózsa Gy. 58.   
129. 3734. Szuhogy,  József A. út 52.   
130. 3757. Tornakápolna,  Dózsa Gy. 31   

 
1.4. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 
1.5. Törvényességi ellenőrzést ellátó szerv: a Mötv. 127. §-a szerint a székhely szerint 
illetékes kormányhivatal.B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
1.6. Költségvetésének felügyeleti rendje: a Társulás költségvetési felügyeletét 
Kazincbarcika   Város Önkormányzat Képviselő Testülete látja el 
1.7. Törzskönyvi azonosító szám: 549989 
 
 2. A Társulás id őtartama: 
 
A Társulás határozatlan időre jött létre. 
 
 3. A Társulásra átruházott önkormányzati feladat –  és hatáskörök, tevékenységi 
köre: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján 
helyi önkormányzati feladat a környezet-egészségügy, köztisztaság biztosítása illetve a 
hulladékgazdálkodás megoldása. A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 
36.§-a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása 
érdekében egymással társulhatnak. A Társulás tagjai Ttv. 20. §. (3) bek-re figyelemmel az 
Ötv. 9. §. (3) bek-ben, illetve 10. §. (2) bek-ben kapott felhatalmazással élve az Ötv. 8. §-
ban, illetve a (a 2000. évi XLIII. Törvény) Hgt-ben meghatározottA kötelezően ellátandó 
települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok közül a  tagok a Társulásra 
ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat 
és hatásköröket: 
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 3.1. A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén összehangolt 
fejlesztés, közös társulási programok kialakítása abból a célból, hogy a Sajó-Bódva 
völgye és környékén korszerű, az EU komform regionális hulladékgazdálkodási rendszert 
alakítsanak ki és a térségben elősegítse a felhagyott korszerűtlen és illegális 
hulladéklerakók felszámolását, környezetvédelmi projektet dolgozzanak ki, a 
megvalósításhoz nemzetközi pénzügyi alap támogatásának elnyerésére, valamint a 
társulás feladatainak megvalósításához szükséges egyéb belföldi pályázatot készítsenek 
és nyújtsanak be az önkormányzatok és szakmai befektetők közreműködésével. 
 
Fentieken túlmenően a Társulás feladata a Társulásban résztvevő önkormányzatok és 
szakmai befektetők kölcsönös együttműködésével az önkormányzatok közigazgatási 
területeit átfogó, térségi, regionális, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer 
megvalósítása és üzemeltetése, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék 
szelektív gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását a válogatási maradványanyagok 
korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését. A fentiekhez 
kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítása, az eszközök beszerzése, a 
szükséges beruházások megvalósítása, az illegális hulladéklerakók felszámolása, a 
felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkái, hulladékhasznosításának 
iránymeghatározása és megvalósítása is a Társulás feladatát képezi.  
 
A megvalósítandó regionális hulladékgazdálkodási rendszernek alkalmasnak kell lenni, a 
magas technikai és műszaki infrastrukturális előírások megvalósítására a Hgt. 
rendelkezéseire figyelemmel, valamint ennek működtetésére és szolgáltatás nyújtására 
az előbbi feltételeknek megfelelően. 
 
3.2. A fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében a Társulás és a Társulási tagok 
feladatai: 
 
3.2.1. A Társulás területén létrehozandó térségi – regionális hulladékgazdálkodási 
rendszer felépítéséhez szükséges projekt kidolgozása – illetőleg ilyen jellegű projektek 
begyűjtése, összefogása. 
 
 
3.2.2. Pályázat benyújtása a program pénzügyi alapjainak megteremtése érdekében EU 
támogatások elnyerése (ISPA, KEOP stb.).    
 
3.2.3. A társult önkormányzatok és képviselő-testületeik tevékenységük során figyelembe 
veszik a Társulási Megállapodásban megfogalmazott érdekazonosságot és ennek 
megfelelően segítik a projekt megvalósulását és a felépült rendszer üzemeltetését. 
 
3.2.4. A társult önkormányzatok társadalmi-, gazdasági- és tájképi környezeti 
helyzetének, adottságainak megfelelően a térség menedzselése, a jövedelem 
termelésének a bel- és külföldi befektetések gazdasági és környezeti feltételeinek 
segítése, kapcsolat kiépítése más bel- és külföldi térségekkel.       
 
3.2.5. A társult önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, kölcsönös 
tájékoztatás, valamint szakmai tanácsadás. 
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3.2.6. A Társulás tagjai kötelesek minden rendelkezésükre álló eszközzel közreműködni a 
Projektek megvalósításában és működtetésében. Ennek során kötelesek: 
 

- a Projekt megvalósításához szükséges döntéseket, határozatokat kellő időben, 
módon és tartalommal meghozni, hozzájárulásokat megadni 

- a szükséges hatósági engedélyek kiadásáról gondoskodni, 
- a Projekt megvalósításához szükséges önkormányzati rendeleteket kellő időben, 

módon és tartalommal megalkotni és elfogadni, 
- a lakosságot megfelelő módon tájékoztatni a Projekt megvalósulásáról, 
- a megvalósult projektek üzemeltetéséről gondoskodni, 
- az előírt pénzügyi kötelezettségeket határidőben teljesíteni. 

 
3.3. A Társulás feladatainak ellátása során megvalósítandó Sajó-Bódva regionális 
szilárdhulladék gazdálkodási rendszer az alábbi konkrét létesítmények létrehozását, 
illetve feladatok teljesítését tűzte ki célul: 
 

1. Hulladékkezelő és feldolgozó telep kialakítása Sajókaza külterületén 
hulladékválogató, hulladékkomposztáló és építési hulladék feldolgozó 
üzemrészekkel, 

2. Regionális települési szilárdhulladék lerakó telephely és lerakó tér kialakítása 
kiszolgáló és működtető létesítményekkel Sajókaza térségében meglévő 
Regionális Hulladékkezelő Központ részeként, 

3. Hulladékátrakó telepek létesítése, 
4. A projekt területén szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása és fejlesztése, 
5. A projekt területén megtűrt, környezetet veszélyeztető hulladéklerakók 

felszámolása és rekultivációja 
6. A hulladékkezelő, hulladék feldolgozó telephelyre vezető – a településeket -  

(Szuhakálló, Múcsony) elkerülő - útszakasz megépítése.  
7. Egyéb környezetvédelmi beruházások, fejlesztések végrehajtása. 

 
3.4. Szakmai befektetők támogatása 
 
A Társulási Megállapodás aláírásával az alapító önkormányzatok felhatalmazták a 
Társulást, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei által elfogadott elvek 
alapján külön megállapodást kössön a Projekt megvalósítása érdekében szakmai 
befektetőkkel (továbbiakban: Szakmai Konzolrcium), amelyben részletesen 
meghatározzák, hogy a Szakmai Konzolrcium milyen, és mekkora mértékű támogatást 
nyújtson a Társulás javára, illetve részletesen meghatározták a felek jogait és 
kötelezettségeit. 
 
3.5 A Társulás jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján 
helyi önkormányzati feladat a környezet-egészségügy, köztisztaság biztosítása illetve a 
hulladékgazdálkodás megoldása. A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 
36.§-a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása. 
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3.65. A társulás alaptevékenységi szakágazatae 
 
3811003821 nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása. 
 
3.76. Szakfeladatok száma 
 
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
 
6420 Vagyonkezelés 
7490 
 
 

Máshová nem sorolt egyéb szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenység 

[KD1] 
4. A Társulás tagsága: 
 
A Társulás tagja lehet a térség és a térségbe tartozó településekkel területi és gazdasági 
kapcsolatban álló települési önkormányzat, amelynek képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXVa Mötv 89 § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint. törvényben megfogalmazottak szerintminősített többséggel a Társulásba való 
belépés mellett dönt és a Társulási Megállapodásban foglaltakat önkormányzatra 
vonatkozóan magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint vállalja, hogy tevékenyen 
részt vesz a Társulás munkájában, a tagdíjat költségevetésében tervezi és azt befizeti és 
csatlakozását a Társulás elfogadja. 
 
5. A Társulás jogállása, társult tagok: 
 
5.1.A Társulás a Mötv. 87.§-ában foglalt rendelkezésnek és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 7.§-ának megfelelően önálló jogi 
személyiséggel rendelkezik, működése során – külön törvényben foglaltak szerint - a 
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
 
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban 
meghatározott keretek között, az Áht. 27.§ (4) bekezdése alapján az Áht. valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány 
rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint látja el. 
5.1. A 2009. évi CIX. Törvény 22. §. által módosított a helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 16-18. §-ban foglalt 
rendelkezések alapján a társulás önálló jogi személy, működése során – külön törvény 
szerint – a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
 
Az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény, illetőleg az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet szabályai az 
irányadók.  
 
 5.2. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági, feladatait jelen megállapodásban 
meghatározottak szerint látja el. 
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5.3. A Társulás alapító tagjai alapítói jogkörükben, képviselő-testületeiknek határozattal 
történő felhatalmazása alapján meghatározták a Társulás szervezetét, melyet a társult és 
csatlakozó tagok is elfogadtak.szervezeti rendszerét. 
 
5.4. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
6. A Társulás vagyona, gazdálkodása: 
 
A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet,, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) és az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormány rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) előírásai alkalmazandók. 
A Társulás gazdálkodására az Áht., az Államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII:19.) Korm. rendelet (Amr), a Számvitelról szóló 2000. évi C Törvény (Sztv), 
továbbá az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet – továbbiakban Áhsz. – előírásai alkalmazandók.  
 
A Társulás feladatainak ellátását szolgáló – a Társulás tulajdonát képező - vagyont a 
vagyonleltár tartalmazza. 
 
A Társulás adószáma: 15549989-2-05 
A Társulás KSH statisztikai számjele: 15549989-3821-322-05 
A Társulás bankszámlaszáma: 11734152-15549989-00000000 
 
6.1. A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból 
áll, amelyek a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják. 
 
6.2. A Társulás bevételei: 
 
6.2.1. A tagsági díj 
 
A Társulás tagjait képező települési önkormányzatok tagsági díjat kötelesek fizetni. 
 
A tagsági díj mértéke egy gazdasági évben a Társulás tagjait képező 
önkormányzatonként lakosságarányosan 100 Ft-/fő, azaz Száz forint/fő. A tagsági díj 
alapját képező lakosság létszámának megállapítása a KSH hivatalos adatai alapján 
történik. A tagsági díj a Társulás működési költségeinek fedezetére szolgál. A gazdasági 
év megegyezik a rendes naptári évvel. 
 
A költségek ismeretében a Társulási Tanács jogosult ettől eltérő mértékben a tagsági 
díjat megállapítani a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek elfogadásával.  
A Társulási tagok a Ttv. 8. §. (4) bek. f) Mötv 93 § 9. pontja alapján rögzítik, hogy az 
önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a fizetési 
kötelezettséget nem teljesítő önkormányzatok ellen beszedési megbízást bocsátanak ki, 
melyhez a  a jelen Társulási megállapodásban foglaltak alapján a tagok hozzájárulnak 
továbbá  adott felhatalmazásukat adják alapján. Ugyanez vonatkozik a Ttv. 18. §. (2) bek. 
alapján a fejlesztési, beruházási célra vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítés esetére 
az ott írt szabályozási mód szerint. 
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A Társulásban résztvevő önkormányzati tagok első ízben a megalakulást követő 30 
napon belül, majd évente folyamatosan minden év szeptember 30-ig kötelesek a tagsági 
díjat megfizetni. Szerződő felek a megfizetés módját banki átutalásban határozzák meg. 
 
A Társulás tevékenységi körének ellátásához az évenkénti működési költséget (tagdíj) 
költségvetési rendeleteikben biztosítják. 
 
6.2.2. Nemzetközi és belföldi támogatások 
 
Jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében a 3.3.2. 
pontban meghatározott ISPA támogatást pályázta meg a Társulás, mely teljes egészében 
a Társulás bevételét képezi, melyet csak a 3.1. pontban meghatározott feladataira 
használhatja fel. Ugyanez vonatkozik a KEOP projekt keretében megvalósuló 
beszerzésre kerülő vagyontárgyakra is, melyek a beruházási szakasz lezárultával a 
Társulás tulajdonába kerülnek.  
 
6.2.3. Egyéb bevételek 
 
a.) a Társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó 
saját bevételek, 
 
b.) a jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, 
 
c.) alapítványok, pályázatok bevételei. 
 
6.3. Az Elnök a Munkaszervezettel együttműködve a Társulás bevételeit és kiadásait 
elkülönített számlán köteles nyilvántartani, amelyről a kimutatást a Társulás tagjainak 
kérelmére köteles bármikor a tagok rendelkezésére bocsátani.  
 
A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzéséről a Társulás tagjai a 
pénzügyi bizottság útján gondoskodnak. További szakmai ellenőrzésre a Társulási 
Tanács erre szakosodott ellenőrt is felkérhet. 
 
6.4. Intézmény, más szervezet közös alapítására, az alaptói jogok gyakorlására 
vonatkozó rendelkezések 
 
A Társulás a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására 
kizárólag a saját részvételével, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9.§ (1) 
bekezdés k) pont előírásainak megfelelő, egyszemélyes gazdasági társaságot alapíthat. 
A Társulás által alapított gazdasági társaságra továbbá annak létesítő okiratára a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény rendelkezései megfelelően alkalmazandók  A Társulás által alapított 
gazdasági társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozik. 
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7. A Társulás szervezete 
 
7.1. Társulási Tanács: 
 
A Társulási Tanács a  Mötv. 94.§-a alapján Társulás legfőbb szerve, mely a Társulás 
tagjait képező önkormányzatok képviselő-testületei által delegált  képviselőinek az 
összességéből áll. Határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelezőek. 
 
Valamennyi Társult önkormányzat egy tagot delegál a Társulási Tanácsba.  
 
Minden Önkormányzatot egy szavazat illet meg. 
 
A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által 
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott saját feladat és 
hatáskörben. 
 
Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes 
képviselő útján lehet.  
 
A Társulási Tanács tagjai – képviselő – testületeiknek beszámolnak a Társulási 
Tanácsban végzett tevékenységükről.  
 
A Társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.  
 
A Társulás Tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő testületek mindegyike 
jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta képviselőjét és a Társulási Tanács alakuló 
ülése kimondta a megalakulását.  
 
7.1.1. A Társulási Tanács tagjaiból elnököt és két elnökhelyettesalelnököt választ. 
 
7.1.2. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörbe tartozik: 
 
a/ döntés minden olyan – a Projekt célok megvalósításán kívül – jogügylet megkötéséről, 
amelyben a Társulás 10.000.000,- Ft-ot, azaz Tízmillió forintot meghaladó mértékben 
vállalna pénzügyi kötelezettséget, 
b/ a Pénzügyi Bizottság, a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesalelnökeinek a 
megválasztása és visszahívása. A felsoroltak feladataikat díjazás nélkül látják el. 
c/ a tagokat terhelő díj és egyéb kötelezettség megállapítása  
d/ a tag kizárásának, új tag felvételének elhatározása,  
e/ jelen Társulási megállapodás jóváhagyása és módosítása,  
f/ a Társulás megszüntetésének elhatározásae 
g/ a Társulás költségvetésének, év végi beszámolójának és éves mérlegének elfogadása, 
 
A c-d/ pontokban meghatározottak érvényességéhez Társulási Tanács minősített 
többségű (Mötv 94 § (7) bekezdés.) döntése szükséges. 
 
A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának a felét. 
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A Társulás tagjai mindegyikének minősített többségű döntése szükséges, az alábbi 
esetekben.  
a/ jelen Társulási megállapodás jóváhagyása és módosítása,  
b/ a Társulás megszüntetésének elhatározása 
A c-f/ pontokban meghatározottak érvényességéhez a Társulás tagjainak minősített 
többségű döntése szükséges. (Ttv. 4.§.) 
 
7.1.3. A Társulási Tanács ülését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, a 
Tanács elnöke által meghatározott időpontban kell összehívni. A Tanács ülését minden 
esetben össze kell hívni, amennyiben jelen szerződés 7.1.2. pontjában meghatározott 
kérdésben dönteni kell, ha azt bármelyik tag a napirend egyidejű megjelölésével 
indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva, azt a B-A-Z 
Megyeitörvényességi felügyeleti jogokat a Mötv 127 §-ban foglaltak alapján gyakorló 
Kormányhivatal kezdeményezi.  
 
7.1.4. A Társulási Tanácsot az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően a Tanács 
elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettesalelnök hívja össze írásban. 
 
7.1.5. A Társulási Tanács tagjait alkotó Önkormányzatok képviselője a Társulási 
Tanácsban egy szavazattal rendelkezik. 
 
7.1.6. A Társulási Tanács  határozatképes, ha a 7.1.5. pont alapján meghatározott 
szavazati joggal rendelkező képviselők vagy azok szabályszerűen meghatalmazott 
helyettes-képviselője több, mint fele az ülésen jelen van. A javaslat elfogadásához 
Társulási Tanács érvényes döntéséhez a megállapodásban meghatározott számú, de 
legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 
szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát. a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi képviselő 
igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatinak több, 
mint a felét.   
 
A Tanács határozatképtelensége esetén az eredeti időpontot követő 7. napra, illetve a 
meghívóban megjelölt időpontra kell a Tanácsot ismételten összehívni. (Ttv. 14. §. (1) 
bekMötv 94 § (8) bekezdés.) 
 
A Társulás tagja által a helyettesítésre adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, 
melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt tanácsülésre is. 
 
7.1.7. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.  
 
7.1.8. A Társulási Tanács ülésének napirendjét az Elnök határozza meg, azonban köteles 
a napirendjére venni azt az indítványt, amit bármely tag írásban napirendként tárgyalni 
kér. 
 
7.1.9. A Szakmai KonzolciumKonzorcium tagjai a Társulási Tanács ülésén tanácskozási 
joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, 
illetve hozzá kell szólniuk, ha bármely képviselő azt kéri. 
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7.1.10. A Társulási Tanács üléséről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt 
napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a 
hozott döntéseket. 
 
A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulási Tanács által felhatalmazott 
személy írja alá. A jegyzőkönyvet az Elnök a B-A-Z törvényességi felügyeleti jogokat a 
Mötv 127 §-ban foglaltak alapján gyakorló Kormányhivatalnak  Megyei 
Kormányhivatalnak 15 napon belül megküldi. 
 
7.1.11. A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint – célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni. 
A Társulási Tanács tagjai félévente egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek 
beszámolni a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről, mellyel együtt történik a 
7.3. pontban foglalt pénzügyi ellenőrzés eredményének értékelése is. 
 
7.2. Az Elnök, a Társulás képviselete: 
 
7.2.1. A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács választja meg a 7.1.2. és 7.1.6. 
pontban foglaltaknak megfelelően. Az Elnök megbízatása az önkormányzatnál betöltött 
tisztségének, megbízatásának megszűnéséig tart. 
 
A Társulást az Elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és 
más hatóságok előtt. 
 
A Társulási Tanács tagjai sorából két elnökhelyettes-alelnököt választ. Az 
Elnökhelyettesalelnököek segítik az Elnök munkáját és teljes jogkörrel helyettesítik az 
Elnököt. Megbízatásukának időtartamára a 7.2.1. pontban megfogalmazott, az Elnökre 
vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 
 
7.2.3. Az Elnök ellátja a Társulás ügyeinek intézését. A Társulási Tanács a társulás 
gazdasági feladatainak ellátására Munkaszervezetet hoz létre, amely nem költségvetési 
szerv. 
 
7.2.4. A Társulási Tanács jogosult az Elnök visszahívására, valamint az új Elnök 
megválasztására. A korábbi Elnök köteles a választástól számított 30 napon belül az 
ügyek intézését az újonnan megválasztott Elnökének átadni, és teljes elszámolást 
készíteni. 
 
7.2.5. A Munkaszervezeten keresztül az Elnök: 
 
a/ irányítja a Társulás gazdálkodását, meghatározza a Társulás fejlesztési koncepcióját, 
b/ gondoskodik a Társulás mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves 
beszámolójának elkészítéséről, 
c/ a Társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhetővé teszi, 
d/ gondoskodik a Társulás könyveinek szabályszerű vezetéséről, 
e/ évente legalább egyszer jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 
működéséről, a Társulás feladatainak megvalósításáról. 
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Továbbá az Elnök ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a Társulási Megállapodás, 
illetve a Társulási Tanács előír számára. 
 
7.2.6. Az Elnök a tőle általában elvárható gondossággal köteles eljárni. 
Kötelezettségének megszegésével a Társulásnak okozott kárért a polgári jog szabályai, 
valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel. 
 
7.2.7. Az Elnök a Társulás bevételeivel a Pénzügyi Bizottság, valamint a Társulási 
Tanács ellenőrzése mellett a Munkaszervezettel együttműködve, önállóan, a Társulási 
Tanács hatáskörét nem sértve a törvényi szabályoknak megfelelően gazdálkodik, a 
működéssel járó költségeket a tagsági díj terhére abból fedezi. 
 
7.2.8. Az Elnök jogosult megbízatásáról lemondani. Az új Elnök megválasztásáig köteles 
a Társulási Tanács Elnöki megbízatásával járó kötelezettségeit ellátni, köteles a Társulási 
Tanács ülését a lemondástól számított 15 napon belül összehívni, aki megválasztja az új 
Elnököt. Az Elnök lemondásával az ElnökhelyettesAlelnökek megbízatása nem szűnik 
meg. 
 
7.2.9. Az Elnök feladatainak ellátásához szakértőt is igénybe vehet a Társulás költségén. 
 
7.2.10. Az Elnök köteles jelen szerződés 6.2.2. pontjában meghatározott pályázatok 
benyújtására, a pályázat elnyerésének ügyintézésére. Képviseli a Társulást a 
közbeszerzési eljárás folyamatában a Közvetítői Szervezet (KSZ) és a Közbeszerzések 
Tanácsa felé. Aláírja a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő 
szerződéseket.  
 
Az Elnökhelyettes-alelnökekre egyebekben az Elnökre vonatkozó szabályok az 
irányadóak. 
 
7.2.11. Az elnök megbízása megszűnik: 
- önkormányzati tisztségének megszűnésével, 
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 
- a Társulás Tanács által történő visszahívással,  
- lemondással, 
- elhalálozással 
 
A Tanács elnökhelyettesalelnökének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó 
rendelkezések az irányadók.  
 
A Tanács elnökhelyettesalelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén 
– a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rendben teljes jogkörrel 
helyettesíti.  
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7.3. Pénzügyi Bizottság 
 
7.3.1. A Társulási Tanács tagjai közül az Elnök javaslata alapján megválasztja a Pénzügyi 
Bizottság 9 tagját. A Pénzügyi Bizottság tagjai közül Elnököt választ.  
 
A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a Társulás jogszabályszerű költségvetési 
működésének ellenőrzéséről. 
 
A Pénzügyi Bizottság folyamatosan ellenőrzi az Elnök gazdasági szervezeten keresztül 
történő gazdálkodását, jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, 
áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. 
 
A Pénzügyi Bizottság feladatköre továbbá, hogy a Társulás költségvetését, év végi 
beszámolóját, mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Társulási Tanács elé terjesztett 
minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelősége 
szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Társulási Tanácsnak jelentést 
előterjeszteni. 
 
A Pénzügyi Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy az új tagokkal való kiegészítése 
esetén az új tagok megbízatása a Pénzügyi Bizottság eredeti megbízatásának az 
időpontjáig szól. 
 
A Pénzügyi Bizottság köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását 
kezdeményezni, ha jogszabályba, Társulási szerződésbe ütköző vagy a Társulás érdekeit 
sértő intézkedést, mulasztást tapasztal. 
 
A Pénzügyi Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint az ElnökhelyettesAlelnök. 
 
7.3.2. A Pénzügyi Bizottság évente egyszer köteles a Társulás tevékenységéről készített 
beszámolót valamennyi képviselő-testületnek megküldeni. A Társult önkormányzatok 
10%-ának indítványára a Pénzügyi Bizottság köteles az indítványban meghatározott 
ellenőrzést lefolytatni. 
 
7.4. Szakmai Konzorcium 
 
A Társulás jelen szerződés 3. pontjában meghatározásra került feladatainak teljesítése 
érdekében Szakmai Konzorcium segítségét veszi igénybe, melynek tagjai:  
 

1. ÉHG Hulladékgazdálkodási Zrt. képviselője  
2. CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. képviselője  
3. Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. képviselője 

 
A Társulási Tanács, valamint a Szakmai Konzorcium tagjai a Társulási megállapodás 3. 
pontjában meghatározott feladatainak teljesítése során valamennyi lényeges kérdést 
egyeztet, megvitat, határozati javaslatukat véleményezi. 
 
A projektek megvalósításával elkészítendő létesítmények üzemeltetésével felmerülő 
valamennyi lényeges kérdésben a Tanács köteles a Szakmai Konzorcium támogató 
szakvéleményét beszerezni. 
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7.5. Munkaszervezet 
 
A Munkaszervezet az Elnök felügyelete mellett készíti elő a Társulás működésével, 
fenntartásával, üzemeltetésével, előirányzat felhasználásával, előirányzat-módosításával, 
vagyonának használatával, hasznosításával, a készpénzkezeléssel, beszámolási 
kötelezettséggel, beruházással kapcsolatos feladatokat. 
 
A Munkaszervezet 3 tagból áll: 
- gazdasági és műszaki vezető, valamint adminisztrátor 
 
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.az1992. évi XXII. Törvény (MT.) 
szabályai az irányadók. 
 
A társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a társulás elnöke 
jogosult.  
 
7.6. Költségvetési Irányító Szerv 
 
A Társulás tagjait képező önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával a Társulás 
költségvetési felügyeleti szerveként  
- Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testületét jelölik ki 
 
A felügyeleti szerv köteles államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényaz 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseiben foglalt 
kötelezettségeinek eleget tenni.  
 
8. A Társulásra átruházott önkormányzati döntési jo gkör 
 
A Társulás tagjait képező önkormányzatok képviselő-testületei – szükség szerint az 
önkormányzati rendeleteik egyidejű módosítása mellett – a figyelemmel a Mötv. 42.§-ára 
isTtv. 11. és 20. §. (3) bek-ben foglalt felhatalmazással élve – a Társulásra ruházzák az 
alábbi feladat és hatásköröket: 
 
a) jelen szerződés 3.4. pontjában meghatározott Szakmai Konzolciummal való 
megállapodás megkötése, 
 
b) jelen szerződés 3. pontjában meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatos 
üzemeltetői szerződések megkötése,[SZ2] továbbá a tagönkormányzatok nevében a 
települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási szerződés megkötése, továbbá a 
közszolgáltató jogszabályi előírások szerinti kiválasztása. 
 
c) jelen szerződésben a Társulás feladatainak ellátása érdekében a Társulási Tanácsra 
átruházott valamennyi feladat és hatáskör. 
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9. A Társuláshoz való csatlakozás 
 
9.1. A Társuláshoz történő csatlakozásrólt a Társulási Tanács hagyja jóváhatároz és 
hagyja azt jóvá, kizárólag hulladékkezelés és környezetvédelmi feladatok ellátása 
érdekében csatlakozni kívánó azon – megyei avagy megyehatáron túli – önkormányzatok 
képviselő-testületei számára, akikkel a műszaki kapcsolat már megvan, illetve az 
kialakítható, és akik jelen szerződést magukra nézve teljes mértékben kötelezőnek 
ismerik el. A Társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített 
többségével hozott döntése szükséges a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való 
hozzájáruláshoz. A Társulás jogosult az ország határain túl, külföldi országok 
önkormányzataival a 3. pontban meghatározott feladatok teljesítése érdekében 
megállapodást kötni. 
 
9.2. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. A csatlakozási szándék 
kinyilvánításához a társulni kívánó képviselő-testület 6 hónappal korábban minősített 
többséggelével meghozott határozata szükséges, melyről a Társulási tanácsot értesíteni 
kell. A határozatban, amelyben  kötelezően rögzítést nyer, hogy a testület elfogadja  a 
társulás céljait, a feladat megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. 
 
A csatlakozás teljes elfogadása esetén a társulási megállapodást a tagok körére 
vonatkozóan módosítani kell és a változást MÁK-hoz be kell jelenteni. 
 
10. A Társulás, tagsági viszony megsz űnése 
 
10.1. Jelen Társulási Megállapodás megszűnik: 
 
a.) a tagok közös megegyezésével,tagok mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntésével 
b.) ha a tagok száma egy főre csökken, 
c.) bíróság jogerős döntése alapján, 
d.) ha a társulás jelen szerződésben meghatározott feladatát teljesítette, 
e.) az önkormányzati és egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott esetben. 
 
10.2. A Társulás megszűnése esetén a tagok elszámolni kötelesek. A megszűnés esetére 
vonatkozó elszámolás tekintetében a tagok az alábbiak szerint állapodnak meg. A 
Társulás megszűnése esetén a Társulás tulajdonában álló vagyon - a Szakmai 
Konzorciummal, illetve üzemeltetőkkel történő elszámolás után – a társult tagok 
lakosságarányosan számított tulajdoni hányadok szerinti osztatlan közös tulajdonába 
kerül.  
 
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni 
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel. 
 
10.3. A A Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal – 
lehet. A Mötv. 89.§ (2) bekezdése alapján a kiválásról szóló, minősített többséggel hozott 
döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és a 
Társulási Tanáccsal közölni.Társulási Megállapodást a tagok részéről felmondani a 
naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal – lehet.  
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A felmondásról szóló minősített többségi képviselő-testületi döntést 3 hónappal korábban 
kell meghozni és a Társulás tagjaival kell közölni. (Ttv. 4. §. (2) bek.)  
 
Kiválás esetén – mivel bevitt vagyon nincs -  a Társulás vagyona a Társulás tulajdonában 
marad.  
A Társulási Megállapodás tag által történő felmondása esetén – mivel bevitt vagyon nincs 
-   a Társulás vagyona a Társulás tulajdonában marad.  
 
Kiválás Felmondás esetén a tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásnaktagdíj 
megfizetésére és köteles a felmondásával kiválásával a Társulásnak okozott kár teljes 
körű megtérítésére. 
 
A kiváló tag döntése meghozatalakor köteles a A támogatási szerződések (pl: ISPA) ide 
vonatkozó pontjait figyelembe kell venni. 
 
10.4. A Társulás Tagjainak több, mint feli Tanácse legalább hat hónappal korábban 
minősített többséggel, minősített többségével hozott határozatával a naptári év utolsó 
napjával – december 31-i hatállyal – kizárhatja azt a tagot, aki a megállapodásban foglalt 
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 
 
Ilyen fontos oknak minősül például, ha a tagsági díjat nem fizeti meg. 
 
A kizárást megelőzően az Elnök két alkalommal köteles a teljesítési határidő 
megállapításával felhívni az érintett képviselő-testületet. 
 
A tag felmondására kiválására vonatkozó szabályokat a tag kizárása esetén is 
értelemszerűen alkalmazni kell. 
 
11. Egyéb rendelkezések 
 
Jelen megállapodás a minden tag által történő aláírásának napján, - ha ez nem egy 
időben történik – a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba. Társuló képviselő-testületek 
megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból keletkező vitás kérdéseiket 
elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni. 
 
Az Elnök köteles a Társulási megállapodást a B-A-Z megyei törvényességi felügyeletet 
gyakorló Kormányhivatalhoz történő benyújtást követően a Magyar Államkincstárhoz 
benyújtatni törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében. 
 
A Társulás bélyegzője: körbélyegző a társulás nevének feltüntetésével, melynek közepén 
a társulás emblémája van.  
 
A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel 
kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a Tagok között a társulás működése 
során felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt a 
Mötv.92.§-a alapján.. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni a 
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak 
mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe venni. 
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Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve az államháztartás működési 
rendjéről szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet az irányadó. 
A jelen Társulási megállapodásban nem szereplő kérdésekben a Ttv. rendelkezései az 
irányadók.  
 
A fentiek szerint a jelen Társulási megállapodást a tagok képviselői – a tag 
önkormányzatok képviselő-estületeinek minősített többségű határozattal hozott jóváhagyó 
és felhatalmazó döntése alapján eredeti példányban jóváhagyólag aláírták a döntés 
dátumának és határozatszámának feltüntetésével és csatolásával.  
 
 
 
8./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 165./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta az alábbi 
határozatot:   
 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
158/2013.(VIII.06.)   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy : Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

   



 

56 

 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény 
Város Önkormányzata és az Edelényi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást – a határozat 
melléklete szerint – a felülvizsgálattal egységes szerkezetben – 
jóváhagyja. 

 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgált 
együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata az Edelényi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyó határozatának meghozatalával 
és aláírásával válik érvényessé. 

 
Az együttműködési megállapodás aláírásával egyidejűleg hatályát 
veszti  2012. április 25. napjától létrejött, a  85/2012.(IV.25.) 
határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

 
Melléklet a 158/2013.(VIII.06.) határozathoz 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

 
mely létrejött  Edelény Város Önkormányzata  (székhely: 3780 Edelény, István király útja 
52. szám, adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 725592                
képviseli: Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 
 
másrészről az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  (székhely: 3780 Edelény, 
István király útja 52. szám, adószáma: 15762812-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma: 
762812 Képviseli: Molnár Imre József elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 
(együttesen: Szerződő felek) 
 
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi  CLXXIX. törvény ( a továbbiakban: Njtv. ) 
80. § (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint: 
 

I. 
 

Az önkormányzat m űködés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
 

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés 
alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az 
önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A helyi 
önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.  
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A helyiséghasználat biztosítása az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 3780 
Edelény, István király útja 52. sz. alatti ingatlanában történik. 
 

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati 
működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja: 

 
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos 

feladatokat, (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a Jegyzői 
Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a 

döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat 
a Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján. 
 
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi 

tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat viseli. 
 

4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott személy 
segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni. 

 
 

II. 
 

A helyi önkormányzat költségvetési koncepciója elké szítésének, jóváhagyásának 
rendje 

 
1. A költségvetési koncepció elkészítésének és benyújtásának határideje az Áht. 

vonatkozó rendelkezéseivel meghatározott időpont. 
 

2. A költségvetési koncepció összeállítása során az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
III. 
 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatá nak előkészítése, tartalma, 
határideje 

 
1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési 
törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően – közli a helyi 
nemzetiségi önkormányzat elnökével. 
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2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. és 
az Ávr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és 

a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testülete elé. 
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései 
szerint meghatározott időpont. 

 
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem 

rendelkezik döntési jogosultsággal. 
 
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a 

bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik. 
 
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat 

tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 
 

IV. 
 

A költségvetési el őirányzatok módosítási rendje 
 

1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 
ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát. 

 
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait. 

 
V. 
 

Költségvetési információ szolgáltatás rendje 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. 27. § (2) bekezdése szerint ellátja a 
helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A 
feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi 
önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. 

 
VI. 

 
A költségvetési gazdálkodás rendje 

 
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső ellenőrzés 
megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi önkormányzat 
elnökének a feladta. 
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3. A kötelezettségvállalás rendje 

- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat 
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni 
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban 
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat  tartozik helytállni. 

- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. 
előírásait. 

- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni.       
A nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. 

- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – haladéktalanul 
köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a 
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. 

 
4. Pénzügyi ellenjegyzés 

- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati 
hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő 
végzettségű köztisztviselő írásban jogosult. 

- A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó 
rendelkezéseit. 
 

5. Érvényesítés 
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által 

írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-ben 
meghatározottak szerint végzi. 

 
6. A teljesítés igazolása 

- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a 
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy. 

- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik. 
 
7. Utalványozás 

- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel 
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) 
kizárólag az elnök vagy az általa meghatározott nemzetiségi önkormányzati 
képviselő jogosult. 

- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik. 
 
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a nemzetiségi 

önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője a felelős. 

 
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi 

szabályok  
 

- A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében azonos személy nem lehet. 
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- Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 

- Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és 
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

- A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az 
érvényesítésre és a teljesítésigazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás 
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős. 
 

VII. 
 

A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi 

önkormányzat fizetési számláját a helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél 
vezeti. 

 
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és költségei 
a nemzetiségi önkormányzatot terhelik. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi 

önkormányzat a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások 
feltételrendszeréről és elszámolásnak rendjéről szóló vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések szerint veszi igénybe. 

 
VIII. 

 
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgálta tás rendje 

 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, 

számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok 

változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar 
Államkincstár felé. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott 
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget. 

 
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő 
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított 
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson. 
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5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai 
rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős. 

 
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem 

terheli felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai miatt következett 
be. 

 
IX. 

 
Záró rendelkezések 

 
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves 

költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend 
szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés 
szabályait kölcsönösen betartják. 

 
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi 

önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják és 
szükség szerint módosítják. 

 
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások 

szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával 

egyidejűleg a közöttük 2012. április 25. napjától létrejött együttműködési megállapodás 
hatályát veszti. 

 
Jelen Együttműködési Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
158/2013.(VIII.06.) határozatával, az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat    
Képviselő-testülete a  …../2013.(   )  határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit 2013. 
szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Edelény, 2013. augusztus …. 
 
 
            Molnár Oszkár                            Molnár Imre József 
  Edelény Város Önkormányzata                                Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat                     
             polgármester                                                                                elnök 
 
 
 

Vártás József 
Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatal 

jegyzője 
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9./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 166./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta az alábbi 
határozatot:   
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
159/2013.(VIII.06.)   H A T Á R O Z A T A  

 
 Tárgy : Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi  Lengyel Nemze-   
                        tiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi  Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény Város 
Önkormányzata és az Edelényi Lengyel  Nemzetiségi Önkormányzat 
közötti együttműködési megállapodást – a határozat melléklete szerint – a 
felülvizsgálattal egységes szerkezetben – jóváhagyja. 

 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgált 
együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata az Edelényi Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyó határozatának meghozatalával és 
aláírásával válik érvényessé. 

 
Az együttműködési megállapodás aláírásával egyidejűleg hatályát veszti 
2012. április 25. napjától létrejött, a 87/2012.(IV.25.) határozattal 
jóváhagyott, a 180/2012.(VIII.16.) határozattal módosított együttműködési 
megállapodás. 

 
    Felelős: polgármester, jegyző 
    Határidő: azonnal 



 

63 

 

 

Melléklet a 159/2013.(VIII.06.) határozathoz 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 
mely létrejött  Edelény Város Önkormányzata  (székhely: 3780 Edelény, István király útja 
52. szám, adószám: 15726596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 725592 képviseli: 
Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 
 
másrészről az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  (székhely: 3780 Edelény, 
István király útja 52. szám, adószáma: 15784290-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma: 
784296 Képviseli: Zele Józsefné elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 
(együttesen: Szerződő felek) 
 
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi  CLXXIX. törvény ( a továbbiakban: Njtv. ) 
80. § (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint: 
 

I. 
 

Az önkormányzat m űködés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
 

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés 
alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az 
önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A helyi 
önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. A helyiséghasználat biztosítása az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 3780 Edelény, István király útja 52. sz. alatti 
ingatlanában történik. 
 

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati 
működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja: 

 
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos 

feladatokat, (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a Jegyzői 
Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a 

döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat 
a Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján. 
 
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi 

tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat viseli. 
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4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott személy 
segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni. 

 
 

II. 
 

A helyi önkormányzat költségvetési koncepciója elké szítésének, jóváhagyásának 
rendje 

 
1. A költségvetési koncepció elkészítésének és benyújtásának határideje az Áht. 

vonatkozó rendelkezéseivel meghatározott időpont. 
 

2. A költségvetési koncepció összeállítása során az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 

III. 
 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatá nak előkészítése, tartalma, 
határideje 

 
1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési 
törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően – közli a helyi 
nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. és 

az Ávr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és 

a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testülete elé. 
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései 
szerint meghatározott időpont. 

 
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem 

rendelkezik döntési jogosultsággal. 
 
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a 

bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik. 
 
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat 

tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 
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IV. 

 
A költségvetési el őirányzatok módosítási rendje 

 
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 

bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 
ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát. 

 
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait. 

 
V. 
 

Költségvetési információ szolgáltatás rendje 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. 27. § (2) bekezdése szerint ellátja a 
helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A 
feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi 
önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. 

 
VI. 

 
A költségvetési gazdálkodás rendje 

 
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső ellenőrzés 
megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi önkormányzat 
elnökének a feladta. 

 
3. A kötelezettségvállalás rendje 

- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat 
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni 
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban 
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat  tartozik helytállni. 

- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. 
előírásait. 

- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni.    
A nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. 

- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – haladéktalanul 
köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a 
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. 
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4. Pénzügyi ellenjegyzés 
- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati 
hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő 
végzettségű köztisztviselő írásban jogosult. 

- A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó 
rendelkezéseit. 
 

5. Érvényesítés 
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által 

írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-ben 
meghatározottak szerint végzi. 

 
6. A teljesítés igazolása 

- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a 
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy. 

- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik. 
 
7. Utalványozás 

- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel 
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) 
kizárólag az elnök vagy az általa meghatározott nemzetiségi önkormányzati 
képviselő jogosult. 

- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik. 
 
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a nemzetiségi 

önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője a felelős. 

 
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi 

szabályok  
- A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 

tekintetében azonos személy nem lehet. 
- Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 
- Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és 

teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

- A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az 
érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás 
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős. 
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VII. 
 

A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi 

önkormányzat fizetési számláját a helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél 
vezeti. 

 
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és költségei 
a nemzetiségi önkormányzatot terhelik. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi 

önkormányzat a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások 
feltételrendszeréről és elszámolásnak rendjéről szóló  vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések szerint veszi igénybe. 

 
VIII. 

 
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgálta tás rendje 

 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, 

számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok 

változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar 
Államkincstár felé. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott 
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget. 

 
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő 
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított 
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson. 

 
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai 

rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős. 

 
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem 

terheli felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai miatt következett 
be. 
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IX. 
 

Záró rendelkezések 
 
 

1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves 
költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend 
szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés 
szabályait kölcsönösen betartják. 

 
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi 

önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják és 
szükség szerint módosítják. 

 
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások 

szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával 

egyidejűleg a közöttük 2012. április 25. napjától létrejött, 2012. augusztus 16. napján 
módosított együttműködési megállapodás hatályát veszti. 

 
 
Jelen Együttműködési Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
159/2013.(VIII.06.) határozatával, az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat    
Képviselő-testülete a  …../2013.(   )  határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit                        
2013. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 
  
 
Edelény, 2013. augusztus 6. 
 
 
 
 
                 Molnár Oszkár                       Zele  Józsefné 
       Edelény Város Önkormányzata                     Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
                 polgármester                     elnök 
 
 

 
Vártás József 

Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatal 
jegyzője 
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10./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 167./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta az alábbi 
határozatot:   
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
160/2013.(VIII.06.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Edelény Város Önkormányzat és az Edelényi Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Edelény 
Város Önkormányzat és az Edelényi  Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat között 
fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény Város 
Önkormányzata és az Edelényi Ruszin  Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodást – a határozat melléklete szerint – a felülvizsgálattal 
egységes szerkezetben – jóváhagyja. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgált együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata az Edelényi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat jóváhagyó határozatának meghozatalával és aláírásával válik 
érvényessé. 
 
Az együttműködési megállapodás aláírásával egyidejűleg hatályát veszti 2012. 
április 25. napjától létrejött, a 86/2012.(IV.25.) határozattal jóváhagyott, a 
181/2012.(VIII.16.) határozattal módosított együttműködési megállapodás. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
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Melléklet a 160/2013.(VIII.06.) határozathoz 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 
mely létrejött  Edelény Város Önkormányzata  (székhely: 3780 Edelény, István király útja 
52. szám, adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 725592 képviseli: 
Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 
 
másrészről az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat  (székhely: 3780 Edelény, 
István király útja 52. szám, adószáma: 15783732-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma: 
783738 Képviseli: Szónoczki János elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 
(együttesen: Szerződő felek) 
 
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi  CLXXIX. törvény ( a továbbiakban: Njtv. ) 
80. § (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint: 
 

I. 
 

Az önkormányzat m űködés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
 

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés 
alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az 
önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. A helyi 
önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. A helyiséghasználat biztosítása az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 3780 Edelény, István király útja 52. sz. alatti 
ingatlanában történik. 
 

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati 
működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja: 

 
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos 

feladatokat, (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a Jegyzői 
Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a 

döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat 
a Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által, 

 
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján. 
 
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi 

tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat viseli. 
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4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott személy 
segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni. 

 
 

II. 
 

A helyi önkormányzat költségvetési koncepciója elké szítésének, jóváhagyásának 
rendje 

 
1. A költségvetési koncepció elkészítésének és benyújtásának határideje az Áht. 

vonatkozó rendelkezéseivel meghatározott időpont. 
 

2. A költségvetési koncepció összeállítása során az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 

III. 
 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatá nak előkészítése, tartalma, 
határideje 

 
1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési 
törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően – közli a helyi 
nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

 
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. és 

az Ávr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és 

a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testülete elé. 
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései 
szerint meghatározott időpont. 

 
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem 

rendelkezik döntési jogosultsággal. 
 
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a 

bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik. 
 
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat 

tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 
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IV. 

 
A költségvetési el őirányzatok módosítási rendje 

 
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 

bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 
ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát. 

 
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait. 

 
V. 
 

Költségvetési információ szolgáltatás rendje 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. 27. § (2) bekezdése szerint ellátja a 
helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A 
feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi 
önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. 

 
VI. 

 
A költségvetési gazdálkodás rendje 

 
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső ellenőrzés 
megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi önkormányzat 
elnökének a feladta. 

 
3. A kötelezettségvállalás rendje 

- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat 
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni 
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban 
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat  tartozik helytállni. 

- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. 
előírásait. 

- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni.       
A nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. 

- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – haladéktalanul 
köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a 
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. 
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4. Pénzügyi ellenjegyzés 

- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati 
hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő 
végzettségű köztisztviselő írásban jogosult. 

- A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó 
rendelkezéseit. 
 

5. Érvényesítés 
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által 

írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-ben 
meghatározottak szerint végzi. 

 
6. A teljesítés igazolása 

- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a 
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy. 

- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik. 
 
7. Utalványozás 

- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel 
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) 
kizárólag az elnök vagy az általa meghatározott nemzetiségi önkormányzati 
képviselő jogosult. 

- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik. 
 
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a nemzetiségi 

önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője a felelős. 

 
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi 

szabályok  
- A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 

tekintetében azonos személy nem lehet. 
- Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 
- Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és 

teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

- A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az 
érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás 
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős. 
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VII. 
 

A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi 

önkormányzat fizetési számláját a helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél 
vezeti. 

 
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és költségei 
a nemzetiségi önkormányzatot terhelik. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi 

önkormányzat a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások 
feltételrendszeréről és elszámolásnak rendjéről szóló  vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések szerint veszi igénybe. 

 
VIII. 

 
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgálta tás rendje 

 
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, 

számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok 

változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar 
Államkincstár felé. 

 
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott 
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget. 

 
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő 
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított 
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson. 

 
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai 

rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős. 

 
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem 

terheli felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai miatt következett 
be. 

 
IX. 
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Záró rendelkezések 
 

1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves 
költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend 
szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés 
szabályait kölcsönösen betartják. 

 
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi 

önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják és 
szükség szerint módosítják. 

 
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások 

szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával 

egyidejűleg a közöttük 2012. április 25. napjától létrejött, 2012. augusztus 16. napján 
módosított  együttműködési megállapodás hatályát veszti. 

 
 
Jelen Együttműködési Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
160/2013.(VIII.06.) határozatával, az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat    
Képviselő-testülete a  …../2013.(   )  határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit                 
2013. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Edelény, 2013. augusztus  
 
 
 
                 Molnár Oszkár                     Szónoczki János  
   Edelény Város Önkormányzata                          Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
                 polgármester                  elnök 
 
 

 
Vártás József 

Edelényi Közös Önkormányzati  Hivatal 
jegyzője 

 
 
11./ Napirendi pont tárgya:  
 
Kölcsönszerződés jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 168./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 2 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a Humánpolitikai Bizottság 2 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatja, a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatja.   
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő döntéshozatalban való részvételével – 6 igen, 0 
nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
161/2013.(VIII.06.)   H A T Á R O Z A T A  

 
                  Tárgy :   Kölcsönszerződés jóváhagyásáról  
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
kölcsönszerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező 33 millió Ft összegű hitel felvételéről szóló 
szerződést jóváhagyja . Felhatalmazza a polgármestert a 
kölcsönszerződés aláírására. 

2. Képviselő-testület óvadéki betét felajánlásként 40 millió Ft-ot            
hagy jóvá . 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
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Melléklet a 161 /2013.(VIII.06.) határozathoz  
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Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt – 
megköszönte a megjelenést és a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 

 
K.m.f. 

 
   Molnár Oszkár                     Vártás József 
     polgármester                  jegyző 

 


