
 

 

 

1

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2013. augusztus 22-én 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. Köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról, és kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés jóváhagyásáról 

 
2. Kastélykerti sportpályák (45/2 és 45/3 hrsz) értékesítéséről szóló adásvételi 

szerződés módosításáról 
 

3. Borsodi Általános Iskolában alkalmazott technikai dolgozókkal összefüggő 
munkáltatói jogok gyakorlásáról 

 
4. A Polgármesteri Hivatal épülete elektromos hálózatának érintésvédelmi és 

tűzvédelmi felülvizsgálatához szükséges fedezet biztosításáról 
 

5. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról 
 

6. Edelényi Tankerület helyiségigényéről 
 

7. Használati szerződés és az Edelényi Tankerület által használt ingatlan működésével 
összefüggő költségek viseléséről szóló szerződés jóváhagyásáról 

 
 
 
E d e l é n y, 2013. augusztus 22. 
 
 
 
 
 
        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 
22-én a Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (Edelény, István király útja 
52.)  megtartott rendkívüli nyílt  ülésén.  

 
Jelen vannak:  Antal Pál, Baricska Jánosné, Korbély Györgyi Katalin, Magyar 

Árpádné képviselők, Szőrné  Zsigrai  Erika   alpolgármester, 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő, Vattay Béla  alpolgármester 
Virág Tamás képviselő 

 
Igazoltan távol:  Molnár Oszkár polgármester  

    Csabai Gyula, Lázár István képviselők 
  
 

Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
           Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális 

    Osztály vezetője 
 

169./ előterjesztésnél:  
Köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról, és kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés jóváhagyásáról 

 
     Vizi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft. ügyvezetője 
     Dr.Reisz Gyula ügyvéd 
 

Szőrné Zsigrai Erika  alpolgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen 
résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 
fős testületből 8 fő jelen van. 
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

 
1. Köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról, és kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 

 
2. Kastélykerti sportpályák (45/2 és 45/3 hrsz) értékesítéséről szóló adásvételi 

szerződés módosításáról 
Előadó: polgármester 

 
3. Borsodi Általános Iskolában alkalmazott technikai dolgozókkal összefüggő 

munkáltatói jogok gyakorlásáról 
Előadó: polgármester 

 
4. A Polgármesteri Hivatal épülete elektromos hálózatának érintésvédelmi és 

tűzvédelmi felülvizsgálatához szükséges fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 

 
5. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról 

Előadó: polgármester 
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6. Edelényi Tankerület helyiségigényéről 
Előadó: polgármester 

 
7. Használati szerződés és az Edelényi Tankerület által használt 

ingatlan működésével összefüggő költségek viseléséről szóló 
szerződés jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 

 
 

Alpolgármester javasolja  „A közterület rendjéről és használatáról szóló 
32/2002.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 170./ sorszámú 
rendelet-tervezetet, valamint az „Önkormányzati tulajdonú épületek bontásának 
elrendeléséről és bontáshoz szükséges fedezet biztosításáról” szóló 175./ sorszámú 
előterjesztések napirendről történő levételét. 
Javasolja továbbá napirendre felvenni az „Edelényi Tankerület helyiségigényéről” 
szóló 176./ sorszámú előterjesztést és a „Használati szerződés és az Edelényi 
Tankerület által használt ingatlan működésével összefüggő költségek viseléséről 
szóló szerződés jóváhagyásáról” szóló 177./ sorszámú előterjesztést. 
 
Ezt követően 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. 
 
Alpolgármester a módosításokkal együtt javasolja a rendkívüli ülés napirendi 
pontjainak elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait a módosításokkal együtt – 8 fő 
képviselő döntéshozatalban való részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta a következő határozatot: 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

162/2013.(VIII.22.)   H A T Á R O Z A T A  
 

    Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. Köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról, és kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 

2. Kastélykerti sportpályák (45/2 és 45/3 hrsz) értékesítéséről szóló adásvételi 
szerződés módosításáról 
Előadó: polgármester 

 
3. Borsodi Általános Iskolában alkalmazott technikai dolgozókkal összefüggő 

munkáltatói jogok gyakorlásáról 
Előadó: polgármester 
 



 

 

 

4

4.   A Polgármesteri Hivatal épülete elektromos hálózatának érintésvédelmi és 
tűzvédelmi felülvizsgálatához szükséges fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 

 
5. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról 

Előadó: polgármester 
 
6. Edelényi Tankerület helyiségigényéről 

Előadó: polgármester 
 
7. Használati szerződés és az Edelényi Tankerület által használt ingatlan 

működésével összefüggő költségek viseléséről szóló szerződés 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 

 
 

Tárgyalt napirend:  
 

1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról, és kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 169./ sorszám alatt.) 

 
Alpolgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 
Baricska Jánosné képviselő észrevételezi, hogy a pályázatban 2013. július 31. 
napját jelölték meg, tehát így lett kiírva, most az előterjesztés augusztus 31. 
időpontot tartalmaz. Kérdése, hogy szabályos-e így? 
 
Vártás József jegyző elnézést kér azért, hogy a pályázati kiírásról szóló 
előterjesztésben, illetve a határozati javaslatban, annak mellékletét képező pályázati 
kiírásban az időtartam elírásra került. A pályázat 5 évre lett kiírva, és a mostani 
előterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási szerződés is 5 évre szól. Tehát 
érdemben semmilyen befolyással nem bír arra, hogy a szerződés egy hónappal 
később kezdődik, és egy hónappal később ér véget, így érdemben nem befolyásolta 
a pályázatnak a feltételeit. Az 5 év nem változott, nem rövidült, nem hosszabbodott, 
más pályázó nem volt a közzétett pályázatra. Úgy ítéli meg, hogy ezzel semmilyen 
jogszabályt nem sértenek meg, hogy ha ezt ilyen formában korrigálják. A hiba 
bekövetkezésének legfőbb oka nyílván az, hogy az előterjesztést készítő kolléganő 
ezt elnézte, ugyanakkor ennek az előzménye 2008-ra vezethető vissza, amikor a 
Borsodi Közszolgáltató Kft-től – akkor még Kht. – a közszolgáltatás pályázat útján 
átkerült külső szolgáltatóhoz, és ott kétszeri tárgyalást követően új pályázat kiírására 
került sor, ahol ugyan így a határidők módosítva lettek. Részben ez zavarta meg az 
előterjesztés készítőjét. Ezt a hibát vállalja, de ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez a 
hiba jogilag semmilyen hatással nem bír a pályázat értékelésénél, illetve nem 
sértenek jogszabályt a szerződés megkötésével, mert ugyan úgy 5 évre kötik meg, 
mintahogyan az a pályázat kiírásakor célként szerepelt, és más „versenyző” nincs a 
közszolgálati szerződés megkötésével kapcsolatosan. 
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Dr.Reisz Gyula ügyvéd elmondja, hogy ők a pályázat készítésekor észleleték, hogy 
van egy hónap eltérés a régi szerződés lejárta, illetőleg az új megpályázatott időszak 
között, de pályázóként ezt nem kifogásolták. Azt gondolja jogászként, hogy ennek az 
ügynek jelentősége, reális veszélye akkor lett volna, ha egy másik pályázónál nem ez 
szerepel, tehát ilyen szempontból reális veszélye nincs, másik pályázó nem volt. 
 
Alpolgármester ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Alpolgármester az írásban kiadott módosító javaslatok elfogadását szavazásra 
bocsátja az alábbiak szerint: 
 
- A határozati javaslat 2. pontjában Kerékgyártó Imréné helyére Vizi Tiborné neve 
lépjen. 
- A II/1. pontban foglalt határidő 2013. szeptember 30. napjára módosuljon. 
- A III/1. pont első mondatából a „valamint” szó kerüljön törlésre, továbbá a mondat 
egészüljön ki a „valamint a temetőkben temetkezési szolgáltatások végzésére” 
szövegrésszel. 
- A III/1. pont második mondatából a „vagyonvédelemről” szó kerüljön törlésre. 
- A IV/1/q pontból a „valamint a temetők előtti járdán” szövegrész törlésre kerül. 
- Az V/5 pont első mondatának végén szereplő „amelyet a tulajdonos évente 
felülvizsgál” szövegrész a második mondathoz kerül csatolásra. 
 
A Képviselő-testület a módosító javaslatokat – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta . 
 
Alpolgármester  – a módosításokkal együtt – javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – a  módosításokkal együtt – 8 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta , majd meghozta a következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
163/2013.(VIII.22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról, és 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról, és kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte a Kerékgyártó és 
Társa Kft. köztemetők üzemeltetésére benyújtott pályázatát, és a 
Kft. ajánlatát elfogadja. 
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2. Képviselő-testülete a városi köztemetők üzemeltetésére a 
Kerékgyártó és Társa Kft-vel (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 47., 
képviselő: Vizi Tiborné) köt kegyeleti közszolgáltatási szerződést 
2013. szeptember 1. – 2018. augusztus 31. közötti időszakra. 

 
3. Képviselő-testület a kegyeleti közszolgáltatási szerződést a 

határozat mellékleteként jóváhagyja. 
 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: 2013. augusztus 31., illetve 2018. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
 
 
 
 

Melléklet a 163/2013.(VIII.22.) határozathoz 
 

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS, 
 
amely létrejött 
egyrészről  Edelény Város Önkormányzata 
  képviseli: Molnár Oszkár polgármester 

székhely: 3780 Edelény, István király útja 52.,  
adószám: 15725596-2-05, mint Tulajdonos , 

 
másrészről a Kerékgyártó és Társa Kft. 
  képviseli: Vizi Tiborné ügyvezető 
  székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 47.,  

adószám: 11580207-2-05. 
cégjegyzékszám: 05-09-006088, mint Üzemeltet ő 
 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
 

I. Bevezető rendelkezések 
 
1. A Tulajdonos megbízza az Üzemeltetőt az Edelény Város közigazgatási területén lévő, 

a Tulajdonos tulajdonát képező köztemetők (061/2 hrsz-ú Császtai úti 2.5215 m2 
alapterületű és a 0329 hrsz-ú, Árpád úti 6898 m2 alapterületű) – a továbbiakban: 
temetők – üzemeltetésével a jelen szerződésben foglalt tartalommal. 

 
2. Az Üzemeltető a megbízást elfogadja. 
 

3. Az üzemeltetési megbízás határozott időre, 2013. szeptember  1. napjától, 2018. 
augusztus  31. napjáig szól. 
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II. A szerződés tárgyának meghatározása,  
a birtokba adásra vonatkozó rendelkezések 

 
1. A Tulajdonos a jelen szerződés keretei között az 1. számú mellékletben felsorolt, 

üzemeltetésre átadott tárgyi eszközöket bocsátja az Üzemeltető rendelkezésére. Az 
üzemeltetési jogviszony folyamatosságára tekintettel Üzemeltető az aktualizált tárgyi 
eszköz listát 2013. szeptember 30. napjáig készíti el, és küldi meg Tulajdonos részére. 

 
2. A szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza a temetők térképmásolatát, feltüntetve az 

azok területén lévő épületeket, építményeket is. 
 
3. A Tulajdonos vállalja a temetők fenntartása során az azok rendeltetésszerű 

használatához szükséges épületek, közművek, egyéb infrastrukturális létesítmények 
saját költségén történő felújítását. 

 
 Az átadott ingatlanok állagmegóvásának, a tárgyi eszközök karbantartásának feladata 

és annak költségei az Üzemeltetőt terhelik. 
 
4. A szerződés tárgyát képező vagyontárgyak Üzemeltető részére történő átadásáról 

jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 

III. Az Üzemeltet ő temetőüzemeltetéssel kapcsolatos  
jogai és kötelezettségei 

 
1. Az üzemeltetés keretében az Üzemeltető kizárólagosan jogosult a szerződés tárgyát 

képező rábízott ingatlanok, tárgyi eszközök használatára, működtetésére és 
fenntartására, hasznosítására és hasznainak szedésére. A temetőkben más 
szolgáltatók csak az Üzemeltetővel történt előzetes egyeztetés alapján 
tevékenykedhetnek, továbbá az Üzemeltető a külső szolgáltatóktól átvett koporsók és 
urnák átvételéért átvételi díjat számíthat fel, valamint a temetőkben temetkezési 
szolgáltatások végzésére. 

 Az Üzemeltető köteles a rábízott vagyontárgyak (építmények, tárgyi eszközök, stb.) 
rendeltetésszerű használatáról, működőképességének megóvásáról, állagmegóvásáról 
és karbantartásáról folyamatosan gondoskodni. 

 
2. Az Üzemeltető a szerződés fennállása alatt köteles folyamatosan biztosítani Edelény 

város kegyeleti közszolgáltatási tevékenységének színvonalas ellátását. 
 
 Köztemetés esetén is a szokásos kegyeleti szolgáltatást kell biztosítani. 
 
3. Az Üzemeltető a köztemető üzemeltetési körében köteles betartani a temetőkről és 

temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, a 145/1999. (X. 1.) Korm. 
rendeletben, valamint Edelény Város Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezési 
tevékenység folytatásáról szóló 35/2000. (XII. 1.) ÖK. sz. rendeletében, valamint a 
temetkezésre használt sírhelyekért és a temetkezési szolgáltatásokért fizetendő díjakról 
szóló egységes rendeletében, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt 
előírásokat. 

 
4. Az Üzemeltető kötelezettségének részletes szabályozását a jelen szerződés további 

rendelkezései tartalmazzák. 
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IV. Üzemeltetési feladatok 

 
1. Üzemeltetési feladatok különösen az alábbiak, melynek költségei az Üzemeltetőt 

terhelik: 
 

a/ A temetkezési szolgáltatások, illetve a temetőben végzett egyéb vállalkozási 
tevékenységek ellátása temetői rendjének meghatározása. 

 
  Az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeinek biztosítása, ideértve a temetési helyre 

való első eltemetést megelőzően a sírhely kiásását. 
 
  A temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos 

temetkezési szolgáltatói tevékenységek összehangolása, szervezési intézkedésekkel 
a temetés és urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatásának elősegítése. 

 
b/ A temetési időpont meghatározása és az ezzel összefüggő szolgáltatási 

tevékenység koordinálása. 
 
c/ Ügyfélszolgálat működtetése, az ügyfélfogadás rendjének kidolgozása. 
 
d/ A temetők részletes térképének a bejáratnál való kifüggesztése, és a változásokkal 

legalább évente történő kiegészítése, valamint a helyben szokásos módon a 
látogatók tájékoztatása a temetőhasználat és az ügyfélfogadás rendjéről, és az 
általa, mint Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásokról. 

 
e/ A temetőkben lévő temetési helyek nyilvántartásának naprakész vezetése, a 

nyilvántartókönyv (pl. halotti főkönyv, sírbolt-, sírhely-, urnakönyv) vezetése és 
őrzése, a temettetők, továbbá a temetési hely felett rendelkezésre jogosultak, 
valamint a jogosult hatóságok részére a betekintés biztosítása, felvilágosítás adás. 

 
f/ Panaszkönyv vezetése, a panaszok kivizsgálása, a jogszerű panaszok okának 

megszüntetése. 
g/ A temetési helyek kijelölése, a sírásási munkák elvégzése. 
 
h/ A temetési helyek lejárati idejének folyamatos figyelemmel kísérése és az 

exhumálható sírhelyek folyamatos kimutatása, a lejárt és meg nem váltott sírok 
rendszeres exhumálása olyan módon, hogy a temetőbővítés racionalizálása 
érdekében, a hatósági előírások betartása mellett minden évben a felszámolható 
sírok felülvizsgálatát elvégzi, az ezzel kapcsolatos jogszabályi lehetőségeket 
maximálisan kihasználja, és a fentiek szerint feltárt sírokat a saját költségére 
exhumálja, melyről a hozzátartozókat lehetőség szerint értesíti. 

 
i/ A temetőkön belüli üzemeltetési feladatok biztosítása, a ravatalozó épület teljes körű 

üzemeltetése, a más temetkezési szolgáltatók által beszállított elhunytak átvétele, 
hűtése és temetésre történő kiadása. 

 
j/ A temetőlátogatók tájékoztatása a kegyeletgyakorlás feltételeiről. 
 
k/ A temetőkben a gépjárművel történő közlekedés rendszerének felülvizsgálata. 
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l/ A temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, őrzéséről, temetési szolgáltatás céljára 
való átadásáról történő gondoskodás. 

 
m/ A temetői sírhelyek értékesítése, a sírhelyek, sírboltok és urnahelyek megváltási és 

újraváltási díjainak beszedése a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben 
foglalt díjszabás alapján, valamint az ehhez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség 
folyamatos, naprakész elvégzése. 

 
n/ A síremlékek létesítésére vonatkozó jogszabályi előírások – ideértve az 

önkormányzati rendeletben meghatározott sírméreteket – betartása és betartatása.. 
 
o/ Az önkormányzati rendeletben meghatározott nyitvatartási időben a temetőkbe való 

bejutás biztosítása, a kapuk nyitásáról és bezárásáról való gondoskodás. 
 
p/ A ravatalozó, a felvételi épület, ezek helyiségei tisztán tartása, szükség szerinti 

fertőtlenítése, technikai berendezéseinek működtetése és karbantartása, a 
rendeltetésszerű használatuk biztosítása. 

 
q/ A temetők teljes területén a rend és tisztaság biztosítása, az utak és járdák 

takarítása, karbantartása, hóeltakarítása, síkosság mentesítése a temetők teljes 
területén. 

 
r/ A sírok közötti nem szilárd burkolatú parki utak és közlekedők gyomtalanítása, a fel 

nem parcellázott területek rendszeres kaszálása, a nyesedék összegyűjtése és 
elszállítása. 

 A temetők egész területén a hulladék összegyűjtése, elszállítása, elszállíttatása. 
 A hulladék elszállítására közszolgáltatási szerződés kötése és annak másolatban a 

Tulajdonos részére történő átadása. 
  

A fák szükség szerinti kivágása, gallyazása. Az életveszélyes, kiszáradt fák kivágása 
a jegyző előzetes engedélyével. Fásítás és parkosítás elvégzése, a növényzet 
folyamatos ápolása, szükség esetén permetezése. A fagyökerek által okozott 
helyreállítási munkák elvégzése. 

 
s/ A temetők területén locsoló- és ivóvíz minőségű víz folyamatos biztosítása. 
 
t/ Az életveszélyes állapotú sírkövek által előidézett veszélyhelyzet megszüntetése 

érdekében a szükséges intézkedések megtétele. 
 
u/ Az Üzemeltető a temetők területén kizárólag tavaszi alkalmi palántaárusítást 

folytathat, illetve engedélyezhet, amennyiben az árusítás nem ütközik a mindenkor 
hatályos jogszabályok rendelkezéseibe. 

 
ü/ Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a temetők nyitva tartásának 

biztosítása. 
 
v/ A temetők üzemeltetésével kapcsolatban felmerült közüzemi és kötelező 

közszolgáltatási díjak viselése a szolgáltatókkal kötött szerződés alapján.  
 
2. Az üzemeltetés körében az Üzemeltető köteles gondoskodni: 
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a/ Az üzemeltetési tevékenység műszaki és személyi feltételeinek biztosításáról és 
állandó fenntartásáról, valamint a halott átvételéhez és kezeléséhez legalább 4 fős 
dolgozói létszám biztosításáról. 

 
b/ A tevékenysége gyakorlásához szükséges eszközök biztosításáról és azok 

folyamatos karbantartásáról (pl. halott-hűtők, tárolók, egyéb berendezések és 
felszerelések, szerelvények). 

 
c/ Ellátja a fenntartás körében a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges 

építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a 
közcélú zöldfelületek karbantartását és gondozását. 

 
d/ A Tulajdonos felé annak jelzéséről, ha a síremlékek állékonyságának felülvizsgálata 

során életet veszélyeztető állagú síremléket talál. Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője a temetési hely felett rendelkezésre jogosultat a biztonságos 
használatot veszélyeztető sírjel, vagy sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A 
felhívást a temetési hely megjelölésével a temető hirdetőtábláján és a parcella 
sarkán kilencven napra az Üzemeltető köteles kifüggeszteni. 

 
  A Tulajdonos köteles a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult lakcímén is 

megkísérelni, és amennyiben a jogosult a felhívás ellenére a veszélyhelyzetet nem 
szünteti meg és a sírhelyet nem állítja helyre, úgy annak költségén a 
veszélyhelyzetet a Tulajdonos szünteti meg. 

 
3. Az Üzemeltető a polgári jog általános szabályai szerint felel a használatra átvett 

vagyontárgyak elpusztulásából, vagy megrongálódásából eredő mindennemű vétkesen 
okozott kárért. 

 
 

V. Pénzügyi elszámolások 
 
1. Az Üzemeltető a temetők üzemeltetési joga ellenértékeként évi 1.000.000.-, azaz 

Egymillió Forint + ÁFA összegű díjat fizet meg a Tulajdonos részére negyedévente 
négy egyenlő részletben, számla alapján átutalással. Az üzemeltetési díj emelésére a 
temetkezési szolgáltatási díjak emelkedésével összhangban évente kerülhet sor a 
Tulajdonos kezdeményezésére. 

 
2. Az Üzemeltetőt illeti meg a beszedett 
 

a) kegyeleti közszolgáltatási díj 
b) a vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díja 
c) a halott-hűtő két napon túli használatáért fizetendő díj 
d) a sírásás és a ravatalozás díja 

 
A Tulajdonost illeti meg a temetési helyek megváltási és újraváltási díjának teljes 
összege. 

 
3. Az Üzemeltető a 2. pont alapján beszedett díjakat kizárólag a jelen szerződésben 

meghatározott temetőüzemeltetési feladatokra fordíthatja. 
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4. Az Üzemeltető az ügyfelek részére kiállított számlák alapján beszedett, a Tulajdonost 
illető díjakról készített kimutatást a tárgyhót követő hónap 8. napjáig köteles a 
Tulajdonos Polgármesteri Hivatalának megküldeni. A kimutatás alapján a Polgármesteri 
Hivatal a tárgyhót követő hónap 10. napjáig számlát bocsát ki az Üzemeltető részére. 
  

 Az Üzemeltető a számla ellenértékét a tárgyhót követő hónap 20. napjáig köteles 
kiegyenlíteni a Tulajdonosnak a Raiffeisen Bank Zrt. Miskolci Fiókjánál vezetett 
12037805-00113009-00100007 számú költségvetési elszámolási számlájára történő 
átutalással. 

 
5. Edelény városában elhunyt közköltségen történő eltemetése esetén az Üzemeltető a 

szolgáltatási díjat sírhelymegváltási díj, sírásás, 10 km-en belüli szállítás, ravatalozás, 
hantolás tartalmat nem számlázza ki a köztemetés megrendelője felé,  

 
 Az Üzemeltető a temetési kellékeket közköltségen történő temetés esetén önköltségi 

áron biztosítja, amelyet a Tulajdonos évente felülvizsgál. 
    A közköltséges temetés maximális költsége 80.000.- Ft lehet. 
 
6. Az Üzemeltető az üzemeltetéssel összefüggő bevételekről és kiadásokról, az 

üzemeltetési, tárgyi eszköz fenntartási ráfordításokról (VI. fejezet 1. pont), valamint a 
jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséről köteles a Tulajdonost évente egy 
alkalommal tájékoztatni, a tárgyévet követő május 31-ig. 

 
VI. A tárgyi eszközök fenntartásával és felújításáv al 

kapcsolatos feladatok 
 
1. Az Üzemeltető köteles az üzemeltetéshez kapcsolódó tárgyi eszköz fenntartási 

munkákkal kapcsolatos feladatot évente ismétlődően, illetve a működés időtartama alatt 
folyamatosan, a műszaki, vagy szakmai szükségesség által megkívánt 
rendszerességgel elvégezni, illetve elvégeztetni. Így 

 
a) a ravatalozó épület tisztántartásáról gondoskodni, 
b) az épület mindenkori üzemképes állapotát biztosítani, 
c) a halott-hűtő és kiszolgáló berendezéseinek üzemképes állapotáról gondoskodni, 
d) a köztemető valamennyi épületének állagát megóvni, 
e) a víz- és elektromos szolgáltatással kapcsolatos valamennyi hibát elhárítani, 
f) a vízhálózaton keletkezett valamennyi hibát elhárítani, a kifolyó csapokat 

folyamatosan megjavítani, 
g) a csatornahálózat üzemeltetése során keletkező valamennyi hibát elhárítani, 
h) a kerítés megrongálódásából és avultságából eredő javítási feladatokat elvégezni, 
i) a hulladékgyűjtő konténereket javítani, szükség esetén cserélni. 

 
A fentiek folyamatos ellenőrzéséről az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
városüzemeltetésért felelő szervezeti egysége gondoskodik. 
 
Az Üzemeltető az ellenőrzés elősegítése érdekében minden év január. 15 napjáig – 
első alkalommal 2014. január 15. napjáig – a köztemetőkben az adott évben tervbe vett 
és elvégzendő egyes munkákról, karbantartási feladatokról ütemtervet készít, melyet 
tájékoztatás céljából megküld a tulajdonos részére. Az ütemtervtől az Üzemeltető 
eltérhet, amennyiben az eltérést azonnali beavatkozást igénylő halaszthatatlan munka 
indokolja. 
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2. A Tulajdonos feladatai: 
a) a temető területének szükség szerinti bővítése, az ehhez szükséges tervek 

elkészítése, 
b) az épületek, közművek, kerítés felújítása, 
c) új utak létesítése, 
d) sírhelytábla megépítése, illetve kialakítása 

 
VII. Ellenőrzési jogosultság 

 
1. A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a Jegyző 

ellenőrzi.  
 
 Szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés felmondását. 
 
2. Az Üzemeltető a feladatainak ellátása során köteles maradéktalanul betartani a 

közegészségügyi, műszaki, hatósági előírásokat. Kötelezettséget vállal arra, hogy az 
ellenőrzésre jogosultak által tett észrevételeket figyelembe veszi és haladéktalanul 
intézkedik az esetleges hibák, hiányok kijavításáról, pótlásáról. 

 
VIII. Alkalmazható díjak 

 
A Tulajdonos rendeletben szabályozza a kegyeleti közszolgáltatási díjat, a 
vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díját, a temetőben 
halott-hűtő két napon túli használatáért fizetendő díjat, a temetési helyek megváltási és 
újraváltási díjait, valamint a sírásás díját. A rendeletben szereplő díjak módosítására az 
Üzemeltető a Tulajdonos felé évente egyszer, november 15-ig nyújthat be javaslatot a 
tárgyévet követő év január 1. napjától alkalmazható díjak vonatkozásában. 
 

IX, A szerződés hatályba lépése, az ehhez kapcsolódó kötelezett ségek 
 
1. A jelen szerződés a Tulajdonos Képviselőtestületének jóváhagyását követően, 2013. 

szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
2. Az Üzemeltető köteles általános vagyon- és felelősségbiztosítást kötni a Tulajdonos 

vagyonának megóvása érdekében. 
 A biztosítási kötvény száma és adatai: ……………………………………………… 
 
3. A szerződésben rögzített feladatok végzésével, illetve azok elmulasztásával 

összefüggésben keletkezett valamennyi kárért az Üzemeltető köteles helytállni. 
 
 

X. A szerződésszegés, a szerz ődés megsz űnése 
 
1. A jelen szerződés megszűnik az I/3. pontban meghatározott időszak lejártával. 
 
2. Az előbbiekben hivatkozott időszak lejárta előtt a szerződés az alábbi esetekben szűnik, 

illetve szüntethető meg: 
 
 a/ Közös megegyezéssel; 
 b/ Ha a szerződés teljesítése egyik félnek sem felróhatóan lehetetlenné vált; 
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c/ Ha az Üzemeltető ellen felszámolási eljárás indult annak közzététele napján, illetve 
az Üzemeltető taggyűlésének a jogutód nélküli megszűnésről rendelkező határozata 
elfogadása napján.  

 
  Mindkét esetben köteles az Üzemeltető a bekövetkezett tényről a tudomására jutást 

követően haladéktalanul értesíteni a Tulajdonost; 
 
d/ A Tulajdonos rendkívüli felmondásával, ha az Üzemeltető 

 
- a temetők fenntartásával, üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos, a jelen 

szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségének nem tesz eleget; 
- a jogszabályokban meghatározott szakmai szabályoknak nem tesz eleget; 
- valamely a szerződés alapján fennálló lényeges egyeztetési, bejelentési, vagy 

információadási kötelezettségének felhívás, illetőleg az erre előírt eljárás 
lefolytatása ellenére nem tesz eleget; 

 
- a működtetés, illetve a hasznosítás során súlyosan sérti a Tulajdonos érdekeit, és 

azon felhívás ellenére sem változtat. 
 
e/ A szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja azzal, hogy a Felek 

kötelesek egymással a szerződés megszüntetése időpontjáig terjedően elszámolni. 
 

XI. Az elszámolás szabályai a szerz ődés fennállása alatt  
és megsz űnése esetén 

 
1. Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető temetkezési szolgáltatási tevékenységet is végezz, 

kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkor hatályos helyi rendeletben meghatározott 
díjak beszedéséből származó bevételeit és költségeit számvitelileg elkülönítetten kezeli 
az egyéb temetkezési szolgáltatási tevékenységétől. Kötelezettséget vállal arra is, hogy 
az önkormányzati rendeletben meghatározott díjakat az általa végzett temetkezési 
szolgáltatások után megfizeti, illetve temető üzemeltetési bevételként számvitelileg 
elkülöníti. 

 
2. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés fennállása alatt a számviteli 

törvény szerint nem aktiválható karbantartás, fenntartás, állagmegóvás az Üzemeltető 
költségére történik. 

 
3. A jelen szerződés megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek kötelesek 

egymással elszámolni legkésőbb a megszűnést követő nyolc napon belül. Az 
Üzemeltető ennek keretében köteles elszámolni a beszedett díjakkal. 
Az Üzemeltető az üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartásokat 
naprakész állapotban jegyzőkönyv alapján tizenöt napon belül köteles a Tulajdonos 
részére átadni. 
 

4. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén az 
Üzemeltető köteles a részére a jelen szerződés alapján üzemeltetésre átadott – az 1. 
sz. mellékletben felsorolt – vagyontárgyakat a Tulajdonos részére a rendes használattal 
együtt járó elhasználódás mellett rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
visszaszolgáltatni. 
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XII. Vegyes és záró rendelkezések 

 
1. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen 

szerződésből eredően jogvitájuk keletkezne, azt békés eszközökkel megkísérlik 
tárgyalások útján rendezni, amelyre egyeztetési eljárást kezdeményeznek. 

 
2. Amennyiben az egyeztetés a kezdeményezésétől számított tizenöt napon belül nem 

járna eredménnyel, a sérelmet szenvedett félnek jogában áll bírósághoz fordulni. 
 
3. A felek a szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére értékhatártól függően a 

Kazincbarcikai Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 

 
4. A jelen szerződésben nem szabályozott esetekben a Polgári Törvénykönyv, valamint „A 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, illetve a 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók. 

 
5. A jelen szerződés két db melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A 

szerződés csak ezen mellékletekkel együtt érvényes és csak ezekre tekintettel 
értelmezhető. 

 
6. Az Üzemeltető a szolgáltatás ideje alatt, a tárgyévet követő év május 31. napjáig 

beszámol a Tulajdonos Képviselőtestületének az év közben elvégzett, a 
feladatellátással összefüggő tevékenységéről. 

 
7. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a Tulajdonost haladéktalanul értesíti 

amennyiben ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási- illetve végrehajtási eljárás 
indul. Továbbá köteles értesíteni, ha saját cégében tulajdonos változásra, illetőleg 
jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadására, 
vagy beolvadására kerül sor.  

 
8. A jelen szerződést a Tulajdonos Képviselő-testülete a 163/2013.(VIII.22.) határozatával 

jóváhagyta. 
 
9. .) A szerződés mellékletei: 
 - 1. sz.: Kimutatás az Üzemeltetőnek átadott tárgyi eszközökről 
 - 2. sz.: Térképmásolat a temetők területéről, valamint parcella felosztási vázrajz 
 

Felek a szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt helyben hagyólag írták alá. 

 
Edelény, 2013. augusztus 22. 

 
  Edelény Város Önkormányzata     Kerékgyártó és Tá rsa Kft. 
  Tulajdonos képviseletében    Üzemeltető képviseletében 
    Molnár Oszkár polgármester       Vizi Tiborné ügyvezető 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
………………………………….. 
Jogi ellenjegyzés: 

   …………………………………... 
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2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Kastélykerti sportpályák (45/2 és 45/3 hrsz) értékesítéséről szóló adásvételi 
szerződés módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 171./ sorszám alatt.) 
 
Alpolgármester a napirendet vitára bocsátja.  
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Vártás József jegyző: A határozati javaslat 2./ pontjához volna egy kiegészítés, 
illetve javaslat a felhatalmazáshoz kapcsolódóan, tekintettel arra, hogy polgármester 
úr a mai ülésen nem tudott jelen lenni, és alpolgármester asszony vezeti az ülést. A 
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ ügyvédnője itt van a 
hivatalban és szeretné aláírni minél hamarabb ezt a szerződés-módosítást, hogy 
vissza tudjon vele indulni Budapestre, ezért szükség lenne, hogy a 2./pontban 
feltüntetésre kerüljön a következő kiegészítő szöveg, amely az alábbi: 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, távollétében Szőrné Zsigrai Erika 
alpolgármestert az adásvételi szerződés módosításának aláírására.  
 
Alpolgármester  a módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület a módosító javaslatot  – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
Alpolgármester  a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – a  módosítással együtt – 8 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta , majd meghozta a következő határozatot: 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

164/2013.(VIII.22.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:   A kastélykerti sportpályák (45/2 és 45/3 hrsz.) értékesítéséről 
szóló adásvételi szerződés módosításáról 

 
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 a 

kastélykerti sportpályák (45/2 és 45/3 hrsz.) értékesítéséről szóló 
adásvételi szerződés módosításáról szóló – 152/2013.(VIII.06.) 
határozattal jóváhagyott – adásvételi szerződés módosítását a 
határozat mellékleteként jóváhagyja. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 

szerződés módosításának aláírására. 
 

Határidő:  2013. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
 
 

Melléklet a164/2013.(VIII.22.) határozathoz 
 

 
ADÁSVÉTEL I  SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

____________________________________________________________________ 
 
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) 
a Magyar Állam mint vevő képviseletében eljárva, (a továbbiakban Vevő) 
 
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. 
 
1. Szerződő Felek megállapítják, hogy 2013. augusztus 7. napján ingatlan adásvételi 

szerződést kötöttek egymással, amelyben Vevő a Magyar Állam képviseletében és 
részére megvette az Eladó kizárólagos tulajdonát képező, az Edelényi Járási 
Hivatal Járási Földhivatal által nyilvántartott alábbi ingatlanokat: 
Edelény belterület, 45/2.  helyrajzi számon nyilvántartott 180 nm alapterületű „kivett 
sporttelep” 
Edelény belterület, 45/3.  helyrajzi számon nyilvántartott 5.5150 ha alapterületű 
„kivett sporttelep”. 
 

2. Szerződő Felek közös megegyezéssel módosítják az 1. pontban hivatkozott 
adásvételi szerződés 8. pontját, oly módon, hogy az eredeti 8. pont helyébe az 
alábbi szöveg lép:  

 
„Eladó jelen szerződés aláírásával végleges, feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulást adja ahhoz, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott 
mindkét ingatlanra a Magyar Állam tulajdonjoga és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56., cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-
045784) vagyonkezelői joga vétel jogcímen 1/1 – 1/1 arányban az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön annak feltüntetésével, hogy a tulajdonosi 
jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az MNV Zrt. útján gyakorolja.” 
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3. Az 1. pontban hivatkozott adásvételi szerződés jelen módosítással nem érintett 

részei továbbra is hatályosak.  
 
4. Felek jelen szerződés-módosítás elkészítésére és ellenjegyzésére meghatalmazzák 

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. 

 
5. Jelen szerződés-módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak. 
 
 
Szerződő Felek jelen adásvételi szerződés módosítást – annak elolvasása és értelmezése 
után – mint befolyásmentes akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját 
kezűleg írják alá. 
 
Budapest, 2013. augusztus 22. 
 
 
 
 
……………………….

. 
……………………….

. 
……………………… ……………………… 

Edelény Város Önkormányzata 
Eladó 

a Magyar Állam képviseletében 
Forster Gyula Nemzeti 

Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási 
Központ 

Vevő 
Molnár Oszkár 
polgármester 

kötelezettségvállaló 

Száz Attiláné 
pénzügyi 

osztályvezető 
pénzügyi ellenjegyző 

Cselovszki Zoltán 
elnök 

kötelezettségvállaló 

Krokovay András 
gazdasági igazgató 

pénzügyi 
ellenjegyző 

 
 

…………………………….. 
Vártás József 

jegyző 

  

 
 
Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2013. év augusztus hónap …. napján:  
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3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Általános Iskolában alkalmazott technikai dolgozókkal összefüggő 
munkáltatói jogok gyakorlásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 172./ sorszám alatt.) 
 
Alpolgármester a napirendet vitára bocsátja.  
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Alpolgármester  – mivel kérdés, vélemény nem volt, – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – a  módosításokkal együtt – 8 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta , majd meghozta a következő határozatot: 

 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
165/2013.(VIII.22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Borsodi Általános Iskolában alkalmazott technikai 

dolgozókkal összefüggő munkáltatói jogok gyakorlásáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Borsodi Általános Iskolában alkalmazott technikai dolgozókkal 
összefüggő munkáltatói jogok gyakorlásáról  szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza: 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény 61. § (6) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozzájárul  ahhoz, 
hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
Borsodi Általános Iskolában azon munkavállalók tekintetében, akik 
a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 
intézkedése alapján végeznek munkát – a bérgazdálkodást érintő 
döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony 
megszüntetése kivételével – 2013. szeptember 1. napjától a 
Borsodi Általános Iskola igazgatója gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. 

 
Határidő: 2013.09.01. 
Felelős: polgármester, intézményvezetők 
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4./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Polgármesteri Hivatal épülete elektromos hálózatának érintésvédelmi és 
tűzvédelmi felülvizsgálatához szükséges fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 173./ sorszám alatt.) 
 
Alpolgármester a napirendet vitára bocsátja.  
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Alpolgármester  – mivel kérdés, vélemény nem volt, – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
- 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta a 
következő határozatot: 

 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
166/2013.(VIII.22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :   A Polgármesteri Hivatal épülete elektromos hálózatának 

érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatához szükséges fedezet 
biztosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 
Polgármesteri Hivatal épülete elektromos hálózatának érintésvédelmi és 
tűzvédelmi felülvizsgálatához szükséges fedezet biztosításáról” szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatal épülete villamos hálózatának és elektromos berendezéseinek 
érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzéséhez 
140.000,- Ft-ÁFA fedezetet biztosít a 2013. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére.  

 
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a felülvizsgálat megrendelésére.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
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5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 174./ sorszám alatt.) 
 
Alpolgármester a napirendet vitára bocsátja.  
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Alpolgármester  – mivel kérdés, vélemény nem volt, – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
- 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd meghozta a 
következő határozatot: 

 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
167/2013.(VIII.22.)   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: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító 
Okiratának módosításáról szóló 155/2013.(VIII.06.) határozatát 
visszavonja. 

2. A Képviselő-testülete az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító 
Okiratának módosításáról szóló Módosító Okiratot a határozat 1. 
mellékleteként jóváhagyja.   

3. Képviselő-testület a módosított Alapító Okiratot egységes szerkezetben – 
a határozat 2. mellékletként  - jóváhagyja.  

4. Képviselő-testület elrendeli a Módosító Okirat és az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat kiadását, és a Magyar Államkincstár 
részére történő megküldését törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából. 

Határidő:  2013. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
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1. melléklet a 167/2013.(VIII. 22.) határozathoz 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT  
 

Jelen alapító okiratot módosító 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 (székhely: 3783 Edelény, Árpád út 29.) részére a 
következők szerint adja ki: 

 
1. Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okirata 2. pontjában 

szereplő „Jogszabályban meghatározott közfeladata:” szövegrész helyébe 
„Az intézmény közfeladata:” szöveg lép. 

 
2. Az Alapító Okirat 8. pontjában szereplő „8. Alaptevékenysége: 

államháztartási szakágazati besorolása:” szövegrész helyébe a „8. A 
költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:” szöveg lép. 

 
3. Az Alapító Okirat 8.1 pontjában szereplő „Alaptevékenysége:” szövegrész 

helyébe „A költségvetési szerv alaptevékenysége:” szöveg lép. 
 

4. Az Alapító Okirat 8.2 pontjában szereplő „Alaptevékenység (szakfeladat 
száma, megnevezése):” szövegrész helyébe „Az alaptevékenység 
államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése (szakfeladat száma, 
szakfeladat megnevezése):” szöveg lép. 

 
5. Az Alapító Okirat 8.2 pontjában szereplő „841907 Önkormányzatok 

elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladat szám és szakfeladat 
megnevezés törlésre kerül. 

 
6. Az Alapító Okirat 8.2 pontjában szereplő „873000 Idősek fogyatékossággal 

élők bentlakásos ellátása” szövegrész helyébe a „873011 Időskorúak 
tartós bentlakásos szociális ellátása” szöveg lép. 

 
7. Az Alapító Okirat 11. pontjának megnevezésében szereplő „kinevezési” 

szövegrész helyében a „megbízási” szöveg lép 
 

8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyében az alábbi szöveg lép: 
 

„9. A feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon: 
  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012.(IX.12.) 
önkormányzati rendelete szerint az Önkormányzat az intézmény 
ingyenes használatába adja az Edelény, Árpád út 29. szám alatt (hrsz: 
2210/3 négyzetméter:31989 m2), az Edelény, István király útja 58. 
(hrsz: 172, négyzetméter: 1301 m2) szám alatt és az Edelény, István 
király útja 65. (hrsz: 69, négyzetméter: 2596 m2) szám alatt lévő 
szociális, gyermekjóléti és egészségügyi feladatellátást szolgáló 
ingatlanokat.” 
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Záró rendelkezések: 
Jelen alapító okiratot módosító alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzéssel lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az Edelényi Szociális 
Szolgáltató Központ 2013. július 10. napján kelt, Edelény Város Önkormányzat 
képviselő-testületének 142/2013. (VII.10.) határozatával jóváhagyott egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

 
Kelt: Edelény, 2013. augusztus 22.  
 
 

                                                                     P.H. 
  Vártás József       Molnár Oszkár 
      jegyző        polgármester 
 
 
 
 

Záradék:  
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Szociális Szolgáltató 
Központ egységes szerkezetű Alapító Okiratát 167/2013.(VIII.22.) határozattal 
jóváhagyta. 
 
Edelény, 2013.  augusztus 22.  

                                                                     P.H.                      Vártás József  
                                jegyző 
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2. melléklet a 167/2013. (VIII.22.) határozathoz 
 
 

ALAPÍTÓ 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 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. Az intézmény közfeladata:  

a) Időskorúak bentlakásos ellátása, 
b) Szociális és gyermekjóléti ellátás, valamint otthoni szakápolás, 
c) Család és nővédelmi egészségügyi gondozás. 

 
3. Az intézmény alapítója: Edelény Város Önkormányzata 
 

3.1. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv m egnevezése, 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: 

a) Idősek otthona: Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe 
b) Idősek nappali ellátása: Edelény város közigazgatási területe 
c) Védőnői szolgálat:  Edelény, Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő 

 
Intézményfenntartói Társulási Megállapodás 1./ pont jában foglaltak szerint: 

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

közigazgatási területe. 
 

7. Gazdálkodási besorolás: önállóan m űködő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 350394 
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8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat i besorolása:  

873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
 

8.1 A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

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

 
b) Házi segítségnyújtás: 

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

 
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

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

 
d) Családsegít ő szolgálat: 

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

 
e) Idősek nappali ellátása: 

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

 
f) Idősek otthona: 

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

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

 
i) Család és n ővédelmi egészségügyi gondozás: 

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

 
8.2 Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatr end szerinti megjelölése 

(szakfeladat száma, szakfeladat megnevezése): 
 

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
494000 Közúti áruszállítás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

 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 
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 
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8.3 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

9. A feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon: 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012.(IX.12.) 
önkormányzati rendelete szerint az Önkormányzat az intézmény ingyenes 
használatába adja az Edelény, Árpád út 29. szám alatt (hrsz: 2210/3, négyzetméter: 
31989 m2), az Edelény, István király útja 58. (hrsz: 172, négyzetméter: 1301 m2) 
szám alatt és az Edelény, István király útja 65. (hrsz: 69, négyzetméter: 2596 m2) 
szám alatt lévő szociális, gyermekjóléti és egészségügyi feladatellátást szolgáló 
ingatlanokat. 

 
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 megbízási 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Záró rendelkezések: 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, és 
ezzel egyidejűleg az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2013. július 10. napján kelt, 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2013.(VII.10.) határozatával 
jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
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Kelt: E d e l é n y, 2013. augusztus 22. 

 
P.H. 

Vártás József Molnár Oszkár 
jegyző  polgármester 

 
 
Záradék:  
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Edelényi Szociális Szolgáltató 
Központ egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 167/2013.(VIII.22.) határozattal                                          
j ó v á h a g y t a . 

 
 

E d e l é n y, 2013. augusztus 22. 
Vártás József  

jegyző 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Tankerület helyiségigényéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 176./ sorszám alatt.) 

 
Alpolgármester a napirendet vitára bocsátja.  
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Alpolgármester  – mivel kérdés, vélemény nem volt, – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd 
meghozta a következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
168/2013.(VIII.22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Edelényi Tankerület helyiségigényéről 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelényi Tankerület helyiségigényéről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában álló Edelény, Bányász út 2. szám alatti 
(hrsz: 652.) épületében található, a határozat melléklete szerinti 
emeleti alaprajzon megjelölt 16,47 m2 alapterületű „Terápiás szoba” 
helyiséget szerver szoba kialakításának céljára a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére használatba adja 2013. 
szeptember 16. napjától. 

2. Képviselő-testület elrendeli az Önkormányzat és az Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulása között fennálló, 1. pontban nevesített helyiségre 
kiterjedő bérleti szerződés módosítását.  

3. Képviselő-testület rögzíti, hogy a szerver teljesítményének megfelelő 
elektromos hálózat kiépítéséhez és a felmerülő járulékos munkákhoz 
szükséges költségeket Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem tudja biztosítani, az kizárólag a KIK-et terheli. 

4. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az elektromos hálózat 
szükség szerinti fejlesztéséről köteles az ÉMÁSZ-szal egyeztetni. A 
polgármester a tulajdonosi hozzájárulást az ÉMÁSZ által jóváhagyott 
műszaki megoldás ismeretében adja meg. 

5. A szerverszoba kialakításának kivitelezése, működtetése és az azzal 
összefüggésben felmerülő összes költség biztosítása a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ feladata. A szerverszoba kialakításakor 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a helyiség 
hangszigeteléséről szükség szerint köteles gondoskodni. 

6. A szerverszoba kialakítása nem veszélyeztetheti az ingatlanban 
jelenleg ellátott közfeladatok folyamatos biztosítását. 

Határidő: 2013.augusztus 31. 
Felelős:    polgármester 
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7./ Napirendi pont tárgya:  

 
Használati szerződés és az Edelényi Tankerület által használt ingatlan 
működésével összefüggő költségek viseléséről szóló szerződés jóváhagyásáról 

           Előadó: polgármester 
 
          (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 177./ sorszám alatt.) 
 

Alpolgármester a napirendet vitára bocsátja.  
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Alpolgármester  – mivel kérdés, vélemény nem volt, – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta , majd 
meghozta a következő határozatot: 

 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
169/2013.(VIII.22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Használati szerződés és az Edelényi Tankerület által használt 

ingatlan működésével összefüggő költségek viseléséről szóló 
szerződés jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
használati szerződés és az Edelényi Tankerület által használt ingatlan 
működésével összefüggő költségek viseléséről szóló szerződés 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
7. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában álló Edelény, Bányász út 2. szám (hrsz: 652.) alatti ingatlan 
(Kistérségi Hivatal) helyiségei és az Edelény, Borsodi út 150. (hrsz: 
1472/5.) szám alatti általános iskola használatára vonatkozó „Használati 
Szerződés”-t a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 

 
8. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Edelény Város 

Önkormányzatának tulajdonában álló, Edelény, Bányász út 2. szám 
alatt található (hrsz: 652) kistérségi hivatal épületében 66,03 m2 
alapterületű helyiség használatával kapcsolatos „Működési költségek 
viseléséről szóló szerződés”-t a határozat 2. melléklete szerint 
jóváhagyja. 
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9. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Képviselő-
testület által jóváhagyott, a határozat 1. és 2. melléklete szerinti 
szerződéseket aláírja, valamint arra, hogy a végleges szerződés-
tervezetekkel kapcsolatosan szükségessé váló –nem érdemi – 
módosításokat a végleges szerződések és mellékletei szövegében 
annak aláírását megelőzően módosítsa. 

 
Határidő: 2013. szeptember 16. 
Felelős: polgármester 

 
 

1. melléklete a 169/2013. (VIII.22.) határozathoz  
 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a 

Edelény Város Önkormányzata 
székhelye:   3780 Edelény, István király útja 52. 
képviseli:    Molnár Oszkár polgármester 
törzsszáma:   725592 
adóigazgatási azonosító száma:15725596-2-05 
bankszámlaszáma:  12037805-00113009-00100007 
statisztikai számjele:  15725596-8411-321-05 
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye:    1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
képviseli:    Hernádi Attiláné tankerületi igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 
ÁHT azonosítója: 335262 
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 
mint átvevő (a továbbiakban: KIK)  

(a továbbiakban együtt: Felek ) között alulírott helyen és napon a következő 
feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - 
a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”.A Kormány a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) 
bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként 
részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei 
hatállyal a KIK-et jelölte ki. 
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A köznevelési intézményeket az Nkt. 74.§ (4)alapján az Önkormányzat működteti. 

Az Nkt. 74.§ (6a) bekezdése alapján a működtetés feltételeit a Felek a feladatokhoz 
igazodó, egyedi szerződésben állapítják meg. 

Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés b) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az 
Önkormányzat tulajdonában levő, az állami fenntartású köznevelési intézmény(ek)(a 
továbbiakban: intézmény(ek)) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon 
– ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, 
felszereléseket –, valamint a 10.§ (1) bekezdése alapján mindazon ingó és ingatlan 
vagyon, amely az intézmény(ek) fenntartói feladatainak ellátását, illetve a KIK területi 
szervének (a továbbiakban: Tankerület) elhelyezését szolgálja, a KIK ingyenes 
használatába kerül. 

A Felek a Törvény 13.§ (2) a) pontja alapján 2012. december 14-én átadás-átvételi 
megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes használatába 
kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét. 

A szerződés tárgyát képező vagyonelemek ingyenes használatának és 
működtetésének részletes szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg: 

A szerződés tárgya 

1. Az Önkormányzat használatba adja, a KIK használatba veszi az Edelény Bányász út 
2. (hrsz: 652) szám alatti kistérségi hivatal és az Edelény, Borsodi út 150. (hrsz: 
1472/5) szám alatti általános iskola, jelen szerződés 1-8. mellékletében megjelölt, 
felsorolt ingó és ingatlan vagyont. 

2. A KIK az ingatlanra vonatkozó használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyezteti. 

Felek Jogai és kötelezettségei 

3. A KIK a használat tárgyát képező vagyonelemeket kizárólag az intézmények 
feladatainak ellátására, iskolai rendezvények megtartására, valamint a Tankerület 
feladatainak ellátására, irodai és raktározási célokra a jelen szerződésben 
szabályozott módon használhatja.  

4. A Pedagógiai Programban, az intézmények szervezeti és működési szabályzatában, 
házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott 
meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat a használat tárgyát képező 
ingatlant – a KIK-kel legalább 15 nappal korábban történt egyeztetést követően – 
önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából 
térítésmentesen használhatja, azt harmadik személy részére bérbe adhatja. 

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a KIK a használatba adott ingó vagyont 
kizárólag az Önkormányzat közigazgatási határain belül használhatja a feladata 
ellátására. A KIK legalább 15 nappal korábban köteles az Önkormányzatnak 
bejelenteni, ha az ingó vagyontárgyakat az Önkormányzat közigazgatási területén 
belül más intézményben kívánja használni. 

6. Az Önkormányzat az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon a szerződés időtartama alatt nem idegenítheti el, nem terhelheti 
meg. 
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7. A KIK a használatába álló ingó és ingatlanvagyont harmadik személy részére 
használatba vagy bérbe nem adhatja, nem terhelheti meg és nem idegenítheti el. 

8. A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az ingatlanok működtetésével kapcsolatos 
hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a KIK 
által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.  

9. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a KIK az ingatlanok címét az 
intézmények, illetve a Tankerület székhelyeként bejegyeztethesse, azt 
levelezésében feltüntesse. 

10. A KIK köteles a használatában álló és a közös használatra szolgáló vagyont, a 
központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a 
közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, hatékonyan, 
energiatakarékosan és költségtakarékosan, az épület házirendjének, a vagyonra 
vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes 
érdekeinek sérelme nélkül használni.  

11. Amennyiben az Önkormányzat tudomására jut, hogy a KIK a vagyont nem 
rendeltetésszerűen használja, vagy rongálja, a KIK kapcsolattartójához fordulhat, 
aki köteles 15 napon belül a vagyon használatával kapcsolatos álláspontját írásban 
az Önkormányzat részére eljuttatni. Amennyiben az Önkormányzat álláspontja 
szerint a nem rendeltetésszerű használat a továbbiakban is folytatódik az 
Önkormányzat a KIK elnökéhez fordulhat intézkedés megtétele érdekében. A nem 
rendeltetésnek megfelelő használat vagy rongálás folytatódása esetén az 
Önkormányzat a Ptk. 161.§ (2) bekezdése alapján biztosítékot követelhet a KIK-től.  

12. A szerződés időtartama alatt a KIK felelős az ingatlannal kapcsolatos, a tűzvédelmi, 
munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó 
jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 

13. A KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 
szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját 
tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén 
helyreállítani. 

14. A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet 
ki emeletek összekötésével együtt. A távközlési szolgáltatóval a KIK az 
Önkormányzattól függetlenül jogosult a saját nevére távközlési vonalat beköttetni és 
üzemeltetni. Ezekről előzetesen köteles a Használatba adót írásban tájékoztatni.  

15. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért 
felelősséget nem vállal. A KIK e vagyontárgyakra biztosítást köthet. 

16. A használatba adott vagyont az Önkormányzat működteti. 

17. Az Önkormányzat gondoskodik a használatba adott, az intézmény elhelyezését 
szolgáló ingatlan rendeltetésének megfelelő, a hatályos köznevelési, tűzvédelmi, 
munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint történő üzemeltetéséről, 
karbantartásáról. 

18. Az Önkormányzat köteles gondoskodni a használatba adott vagyon állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék 
kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, így az ingatlanban levő központi 
berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotáról, 
az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

19. Az Önkormányzat köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, 
díjakat viselni, gondoskodni a használatba adott ingatlan vagyonvédelméről. 
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20. Az Önkormányzat köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, 
hogy az ingatlanban a köznevelési feladatok megfelelően színvonalon, biztonsággal 
történő ellátásának feltételei biztosítottak legyenek. Ennek keretében gondoskodik 
az intézmény működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások 
megrendeléséről, átadás-átvételéről, pótlásáról. 

21. A külön jogszabályban meghatározott eszközök, taneszközök, felszerelések 
beszerzésének költségét az iskola igazgatójának javaslata alapján a KIK – a 
költségvetésében erre a célra előirányzott keretösszeg erejéig – finanszírozza. Az e 
körbe tartozó beszerzések előtt a KIK elnökének előzetes, írásbeli jóváhagyását be 
kell szerezni.  

22. Az Önkormányzat gondoskodik a köznevelési feladat ellátásához szükséges 
technikai berendezések működtetéséről, a tulajdonában levő taneszközök 
javításáról, karbantartásáról, beszerzéséről. 

23. Az Önkormányzat nem köteles pótolni azt a használatba adott ingó vagyont, amely 
az Önkormányzatnak fel nem róható ok miatt megsemmisült. Ez a rendelkezés nem 
vonatkozik arra az esetre, ha vagyonelem vis maior következtében semmisült meg. 
Amennyiben a megsemmisült vagyonelem helyébe biztosítási összeg lép, akkor a 
biztosítási összeg erejéig köteles gondoskodni az Önkormányzat a vagyontárgy 
pótlásáról. 

24. A KIK a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – 
beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult 
eszközöket is – 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki 
köteles azt visszavenni. A KIK a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott 
vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak.  

25. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használata 
érdekében átalakítási munkákat végezhetnek. 

26. A KIK az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult az ingyenes 
használatában álló ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a 
padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet 
végezni. Az ezzel kapcsolatos költségek a KIK-et terhelik. 

27. Az átalakítási munkák elvégzését az előzetes egyeztetések és költségkalkulációk 
kölcsönös elfogadását követően az Önkormányzat koordinálja. Az átalakítási 
munkálatok költségviselésének arányáról Felek külön megállapodásban 
rendelkeznek. 

28. A KIK az Önkormányzat felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges 
változásokat a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni. 
KIK az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról haladéktalanul 
értesíti az Önkormányzatot, és köteles tűrni a veszély elhárítása vagy a kár 
következményeinek elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételét.  

29. A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 
használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett 
hibák kijavítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a 
bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az 
érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. 
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30. Amennyiben a KIK tudomására jut valamely tény, körülmény, adat, amely az 
ingatlan rendeltetésszerű és zavarmentes használatát akadályozza, kár 
bekövetkezésével fenyeget, a használatában álló vagyon nagyobb mérvű 
romlásához vezethet, köteles erről haladéktalanul az Önkormányzatot értesíteni. Az 
értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve 
költségnövekedést a KIK köteles viselni. 

31. Tulajdonosi ellenőrzés 

Az Önkormányzat mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 
munka, illetve a KIK működésének zavarása nélkül, előzetes étesítés alapján az 
átadott ingó és ingatlanvagyon tekintetében ellenőrzi az önkormányzati vagyon 
rendeltetésszerű használatát.  

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 

a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és 
egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, 

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, 
elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban 
meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni, 

c) a KIK alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, 

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 

32. A Tankerület által használt helyiségek működésével összefüggő költségek 
viseléséről a felek külön megállapodást kötnek.  

33. A szerződést Felek 2013. szeptember 16-tól határozatlan időtartamra kötik. A 
szerződés megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása az körülírt 
ingatlanban megszűnik. 

34. A KIK a használati joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 
napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.  

35. Amennyiben a KIK az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat 
jogosult a helyiségeket birtokba venni, a KIK a helyiségekben található ingóságairól 
két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a KIK-et az ingóságok 8 napon belüli 
elszállítására írásban felszólítani.  

36. Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 
ingóságait, az Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban lévő vagyontárgyait 
a KIK költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a KIK 
költségén gondoskodni.  

37. A szerződés megszűnése esetén a KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat. 

Egyéb rendelkezések 

38. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 

39. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat 
Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi 
személyeket jelölik meg: 

Önkormányzat: Bari Sándor városfejlesztési ügyintéző 

elérhetősége: 48/524-100; varosfejlesztes@edeleny.hu 
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KIK: Hernádi Attiláné tankerületi igazgató  

elérhetősége: 30/61-90-923; attilane.hernadi@klik.gov.hu 

40. Jelen szerződés megkötésével a 2013. január 15. napján kelt használati szerződés 
hatályát veszti. 

41. Jelen szerződéshez csatolásra kerül 9. számú mellékletként a 652. hrsz. ingatlan, 
10. számú mellékletként a 1475/5. hrsz ingatlan nem hiteles tulajdoni lapja. 

42. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a Kazincbarcikai Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

43. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 

44. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést 
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. 

A szerződés 8 eredeti példányban készült, amelyből 5 példány az Önkormányzatot, 3 
példány a KIK-et  illet meg. 

Kelt: Edelény,2013.08. ……. 

 .................................................................  

Önkormányzat 

 ................................................................  

KIK 

 ellenjegyzem: 

 ................................................................  

KIK 
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2. melléklete a 169/2013. (VIII.22.) határozathoz  

 
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK VISELÉSÉR ŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 

(a továbbiakban: jelen Szerződés) 

amely létrejött egyrészről a 

Edelény Város Önkormányzata  (székhely: 3780 Edelény, István király útja 52. adószám: 
15725596-2-05, bankszámlaszám: 12037805-00113009-00100007) képviseli: Molnár 
Oszkár polgármester 

a továbbiakban: Üzemeltet ő 
 
másrészről a  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41 Előirányzat-felhasználási keretszámla 
száma: 10032000 00329307 00000000  ÁHT azonosítója: 335262 statisztikai számjele: 
15799658-8412-312-01) képviseli: Hernádi Attiláné tankerületi igazgató 
a továbbiakban: Üzemeltetést igénybevev ő 

a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek  között alulírott napon és helyen a következő 
feltételekkel: 

 
1. Előzmények 

Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2013. …………………….. napján „Használati 
szerződés” jött létre  Edelény (település) 1472/5 helyrajzi számú, – természetben Edelény, 
Borsodi út 150. szám alatt található – összesen 1887,03 m2 alapterületű ingatlan, továbbá  
Edelény (település) 652 helyrajzi számú, – természetben Edelény, Bányász út 2. szám 
alatt található – összesen 783,32 m2 alapterületű ingatlan használatára vonatkozóan. 
 
2. Jelen Szerz ődés tárgya 

a. Az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezi az ingatlan-nyilvántartásban 652 hrsz-
on bejegyzett – természetben Edelény, Bányász út 2.  szám alatt található – 
összesen 783,32 m2 területű ingatlan. 

b. Üzemeltetést igénybevevő az alább felsorolt helyiségeket tankerületi hivatal céljára 
használja: 

 
Az Üzemeltetést igénybevevő használati joga az ingatlan alábbi helyiségeire (a 
továbbiakban: Ingatlanrész) terjed ki: 
 

Edelény, Bányász út 2. szám esetén  
1. Társalgó helyiség  49,56 m2 
2. Terápiás szoba   16,47 m2 
összesen:          66,03 m2 
 

3. Üzemeltet ő jogai és kötelezettségei 

Üzemeltető köteles a szerződés tárgyát képező Ingatlanrészt birtokba adni, valamint 
biztosítani a használat feltételeit Üzemeltetést igénybevevő részére.  
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Üzemeltető jogosult – a szerződés tartalmával összefüggésben – az Ingatlanrész állapotát 
és rendeltetésszerű használatát ellenőrizni, és észrevételeit, kifogásait írásban megtenni. 
Üzemeltető köteles a használat ellenőrzése során csak a szükséges legkisebb mértékben 
zavarni Üzemeltetést igénybevevőt a jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek ellátása 
közben. 

Üzemeltető jogosult az Ingatlanrész üzemeltetésével kapcsolatban keletkezett 
költségeinek Üzemeltetést igénybevevő által történő megtéríttetésére az 5. pontban 
foglaltak alapján. 

Üzemeltető köteles az ingatlan egészének, az azon található felépítményeknek, valamint a 
használatba adott Ingatlanrész és ingóságok rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasságát, állagmegóvását, illetve karbantartását folyamatosan biztosítani.  

Üzemeltető köteles gondoskodni az Ingatlanrész megfelelő őrzéséről, védelméről és 
biztosításáról, a gondnokolási feladatok ellátásáról. Köteles továbbá a közüzemi 
szolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására. 

Üzemeltető köteles az Ingatlanrészt érintő bárminemű fejlesztés, beruházás esetén 
Üzemeltetést igénybevevővel előzetesen egyeztetni. 

Üzemeltető köteles az Ingatlanrész üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályi előírások 
maradéktalan betartására.  

4. Üzemeltetést igénybevev ő jogai és kötelezettségei 

Üzemeltetést igénybevevő jogosult jelen Szerződés 2. pontjában felsorolt helyiségekből 
álló Ingatlanrész és ingóságok használatára. 

Üzemeltetést igénybevevő köteles az Ingatlanrészt és ingóságokat a tőle elvárható 
legnagyobb gondossággal és rendeltetésszerűen használni. 

Üzemeltetést igénybevevő köteles az Üzemeltető Ingatlanrész üzemeltetésével 
kapcsolatban keletkezett költségeinek 5. pontban meghatározott mértékben történő 
megtérítésére. 

Üzemeltetést igénybevevő köteles az Ingatlanrészt érintő bárminemű fejlesztés, 
beruházás esetén Üzemeltetővel előzetesen egyeztetni. 

5. Az üzemeltetési költségek megosztása 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az üzemeltetési költségeket az alábbi felosztás 
szerint bontják meg az 
Edelény, Bányász út 2. szám alatt található ingatlan esetében: 
 

Az alábbi költségek megosztása terület-arányosan történik, melynek mértéke 8,43 
%:  

(Ingatlan összterülete:        783,32 m2 
Üzemeltetést igénybe vevő által használt:  66,03 m2) 
- fűtés 
- villamos energia 
- karbantartás,  
- biztosítás,  
- felújítás/beruházás,  
- TÜSZ,  
- egyéb, 
- őrzés-védés 
- víz és szennyvíz 
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6. Üzemeltetési költségek továbbszámlázása 

Jelen Szerződés 5. pontjában foglalt arányoknak megfelelően Üzemeltető havonta, 
tárgyhónapot követő hónap utolsó munkanapjáig számlát állít ki Üzemeltetést igénybevevő 
részére az elszámolási időszakra eső üzemeltetési költségei megtérítése érdekében. 
Üzemeltető köteles a számla mellékleteként a továbbszámlázás alapjául szolgáló eredeti 
számlák másolatát, valamint a teljesítésigazolást csatolni. 

Üzemeltetést igénybevevő az Üzemeltető által kiállított számlát, annak kézhezvételétől 
számított 15 banki napon belül átutalással egyenlíti ki az Üzemeltető 12037805-00113009-
00100007 számú számlájára. 

A fizetés késedelme esetén, a fizetési határnaptól az Üzemeltetőt a Ptk. szerinti késedelmi 
kamat illeti meg. 

A fizetendő költséget évente, a közüzemi díjak módosulásának KSH által megadott 
százalékában, Felek kölcsönös egyeztetése után, az Önkormányzat korrigálhatja, illetve 
éves elszámolást készít tárgyévet követő február 28-ig. 

7. A szerződés id őtartama és megsz űnése 

Jelen Szerződés 2013. szeptember 16. napján lép hatályba.  
 
Jelen Szerződés határozatlan időre szól, melynek módosítására kizárólag írásban és 
közös megegyezéssel kerülhet sor. 

Jelen Szerződés megszűnésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az 
Üzemeltetést igénybevevő elhelyezése más ingatlanban valósul meg. 
 
8. Egyéb rendelkezések 

Szerződő Felek, szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben kijelölt képviselői: 

Üzemeltető részéről: Bari Sándor 
telefon: 48/524-100 , e-mail: varosfejl@edeleny.hu 

 
Üzemeltetést igénybevevő részéről: Hernádi Attiláné 
telefon:  30/61-90-923, e-mail: attilane.hernadi@klik.gov.hu 

 
Szerződő Felek által kijelölt helyszíni képviselők:  

Üzemeltető részéről: Bari Sándor 
telefon: 48/524-100 , e-mail: varosfejl@edeleny.hu 

 
Üzemeltetést igénybevevő részéről: Hernádi Attiláné 
telefon:  30/61-90-923, e-mail: attilane.hernadi@klik.gov.hu 
 

Szerződő Felek megkísérlik jelen Szerződéssel összefüggő vitás kérdéseiket elsősorban 
békés úton, tárgyalások keretében rendezni. Ennek sikertelensége esetére – értékhatártól 
függően – a Miskolci Városi Bíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 
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Szerződő Felek jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyv és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
 
Jelen Szerződést a Szerződő Felek elolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt – 6, egymással mindenben azonos példányban jóváhagyólag 
írják alá. 
 
Kelt: Edelény, 2013.augusztus 22. 
 
……………………………………    …………………………………… 
       Üzemeltető             Üzemeltetést igénybevevő 
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Alpolgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem 
volt – megköszönte a megjelenést és a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
   Molnár Oszkár polgármester 
   távollétében: 
 
 
 
 
Szőrné Zsigrai Erika                    Vártás József 
    alpolgármester                  jegyző 
 


