
 1

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2014. március 19-én a Művelődési Központban 
 (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének 

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

         
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 
 
1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
 
2. Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a 

könyvtári intézményegység 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
3. Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról 
 
4. Társulási megállapodás módosításáról és hulladékgazdálkodási terv 

jóváhagyásáról 
 
5. Víziközmű-hálózat bérleti és használati díj terhére történő felújításáról 
 
Zárt ülés: 
 
1. Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet gazdasági igazgatói pályázat 

véleményezéséről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 19-én 

a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt  
ülésén.  

 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula, Korbély 

Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar Árpádné képviselők,  
Szőrné  Zsigrai  Erika alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya 
képviselő, Vattay Béla  alpolgármester, Virág Tamás képviselő 

 
Igazoltan távol:  Baricska Jánosné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
        Ambrusics Tibor aljegyző   
           Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője  
35./ előterjesztésnél:  
Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről  
 

Dr.Vereckei Csaba r.dandártábornok, 
     BAZ. Megyei Rendőr-főkapitány 
     Soltész András r.alezredes Edelényi  
     Rendőrkapitányság vezetője 
  
36./ előterjesztésnél:  
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a 
könyvtári intézményegység 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 

Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum igazgatója 
 

Molnár Oszkár polgármester köszönti a nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testületből 10 
fő jelen van. 
 
Napirend előtt Polgármester az uszodaépítéssel kapcsolatban a múlt hét 
csütörtökön Vígh László kormánybiztos úrral történt megbeszélésről tájékoztatja a 
képviselő-testületet és a lakosságot, amelyen jegyző úrral együtt vettek részt. 
Legutóbb elmondta, hogy a Kormány a február 20-ai határozatával döntött uszoda, 
tornaterem, tanterem-építési programról, mely programban Edelény uszodaépítéssel 
szerepel. Ezt az információt újra meg tudja erősíteni. Két uszoda közül lehetett 
választani, egy 33x15 m-es, illetve egy 25x15 m-es uszoda közül. Ő a 33x15-ös 
uszodát kérte, amihez kormánymegbízott úr beleegyezését adta. Azóta viszont 
testnevelő tanárokkal tárgyaltak erről a dologról, és ők azt javasolták, hogy inkább 
célszerű a 25x15-ös, mivel az verseny méret, a 33x15-ös nem. Erről majd még 
fognak beszélni, most még erről nem kell semmiféle döntést hozni. Annyit kell még 
tudni erről az uszodáról, hogy az új sporttelep és az iskolakomplexum területén fog 
elhelyezkedni, pontosabban a Szent Miklós Általános Iskola „B” épületétől néhány 
méterre a sportpálya felé eső oldalon. A kivitelezési költség központi finanszírozásból 
történik.  
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A kormány a programban résztvevő minden önkormányzattól önerőt kér, amely 
különböző mértékű. Az az önerő, amit az önkormányzatoktól kérnek az építésekhez, 
25 %-tól 50 %-ig terjed. Edelényt a legalacsonyabb kategóriába, a 25 %-os önerőbe 
sorolta be a kormány, tehát arra kell számítani, hogy 25 %-ot hozzá kell tenni. 
Jelezte kormánymegbízott úrnak, hogy természetesen ezt az áldozatot – és úgy 
gondolja, hogy a képviselőtársak is egyetértenek abban, - hogy vállalja majd az 
önkormányzat. Ennek egy feltétele van, hogy a kormány járuljon hozzá hitel 
felvételéhez, hogy az önerőt tudják biztosítani. A 25x15 m-es uszodához kb. 1000 
m2, a 33x15 m-hez kb. 1300 m2 nagyságú ingatlanra van szükség. Ez a terület 
bőven rendelkezésükre áll, amit majd vagyonkezelésbe kell adni. Említette, hogy 
mind a két méretű medence állítható aljú, 80 cm-től 190 cm-ig terjed majd a víz 
magassága. Az uszodát délután 16:00 óráig csak iskolások vehetik igénybe, és 
16:00 órától természetesen bárki igénybe veheti térítési díj ellenében. Az uszodák 
országszerte típustervek alapján épülnek meg. Jelenleg a tervezés szakaszában 
vannak, információja szerint két hét múlva készen lesznek, és mivel kiemelt 
kormányprogrammá akarják nyilvánítani, ezért a hatósági engedélyezési eljárás 
felére fog csökkenni, tehát elég gyorsan lezajlik majd ez a szakasz. Az uszodaépítés 
beruházása várhatóan szeptember végén, október elején fog indulni. Azokat a 
döntéseket, amelyek szükségesek ehhez a beruházáshoz, az áprilisi ülésen fogják 
meghozni, és akkor fogják az uszoda méretét is megvitatni. 
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 
1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

Előadó: kapitányságvezető 
 
2. Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a 

könyvtári intézményegység 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról 
Előadó: intézmény igazgatója 

 
3. Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 
 
4. Társulási megállapodás módosításáról és hulladékgazdálkodási terv 

jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 

 
A munkatervtől való eltéréssel kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 
nem szerepel a napirendek között a szociális ellátásokért fizetendő intézményi 
térítési díjakról szóló 4/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés. Ennek oka, hogy a képviselő-testület a 2014. február 12-ei ülésen már 
megtárgyalta a rendelet-módosítást. 
Ezt követően javasolja a nyílt ülésre felvenni a 39./ sorszámú előterjesztést, amely a 
„Víziközmű-hálózat bérleti és használati díj terhére történő felújításáról” szól, 
valamint a zárt ülésre a 40./ sorszámú előterjesztést a „Koch Róbert Kórház és 
Rendelőintézet gazdasági igazgatói pályázat véleményezéséről”. 
 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a módosító javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselő-
testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester a módosítással együtt szavazásra bocsátja az ülés napirendi 
pontjainak elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosítással együtt – 10 képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1./ Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 
     Előadó: kapitányságvezető 
 
2./ Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a 

könyvtári intézményegység 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról 
Előadó: intézmény igazgatója 

 
3./ Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról 
     Előadó: polgármester 
 
4./ Társulási megállapodás módosításáról és hulladékgazdálkodási terv 

jóváhagyásáról 
     Előadó: polgármester 
 
5./ Víziközmű-hálózat bérleti és használati díj terhére történő felújításáról 
     Előadó: polgármester 
 
Zárt ülés: 
1. Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet gazdasági igazgatói pályázat 

véleményezéséről 
     Előadó: polgármester 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről  
Előadó: kapitányságvezető 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 35./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester megkérdezi Soltész András kapitányságvezető urat, hogy a 
beszámolóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Soltész András kapitányságvezető a beszámolóhoz nem kívánt szóbeli kiegészítést 
tenni. 
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Polgármester ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését. 
 
Valamennyi bizottság  javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását.  
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester köszönetét fejezte az Edelényi 
Rendőrkapitányság munkatársainak a város közrend- és közbiztonságának 
érdekében végzett munkájáért, és köszönetét fejezte ki Soltész András 
kapitányságvezető úrnak a részletes beszámolójáért, amely tanúskodik 
munkatársainak odaadó munkájáról. Mégis Edelényben sokan úgy érzik, hogy nem 
megfelelő a közterületek rendőri jelenléte, nem érzik biztonságban magukat, 
fenyegetve érzik magukat nem csak Edelény külterületén, hanem Edelény város 
központjában is. Több éven keresztül nem szólt hozzá, mert nem tudta a miérteket, 
és aztán jöttek és elmeséltek néhány dolgot az edelényiek. Most úgy gondolta, hogy 
néhány miértre szeretné a figyelmet felhívni. Elsőként, amikor kerékpárral érkeznek a 
város központjába, meglátnak egy ismerőst a járdán gyalogosan közlekedve, 
leugranak a kerékpárról, odamennek az ismerőshöz és felállítják a kerékpárt a 
járdán, és önfeledten szórakoznak, beszélgetnek az ismerőssel, és nem biztosítják 
az éppen arra gyalogosan közlekedőnek azt, hogy biztonságosan kikerüljék. Ehelyett 
a nagyon forgalmas és életüket veszélyeztetve le kell lépniük az úttestre, vagy éppen 
3-4 fős baráti társaság jön szembe, akik teljes szélességben elfoglalják a járdát, és 
aki velük szembe jön, az épület falához, vagy a kerítés falához lapulva kell megvárni, 
míg elhaladnak. Mindeközben hangosan beszélnek és nagyon durva hangnemben 
szidalmazzák egymást, és ilyenkor valóban félelmet keltenek az arra járókban, mert 
az alapvető íratlan szabályt nem tartják be, miszerint a baloldalon a járdát szabadon 
kellene hagyni. Ennyit a gyalogos közlekedésről. Vagy éppen a gyalogos 
közlekedésre vonatkozik, hogy az utca egyik oldaláról a másikra nagyon 
minősíthetetlen hangnemben üvöltöznek egymással, amit az arra járó-kelők nem 
tudnak jó szívvel fogadni. Arról is számot adnak Edelény lakói, hogy frissen vásárolt 
péksütemény zacskóját, az édesség dobozát, a cigarettacsikket eldobják az 
állomástól kezdve a városközpontig bárhol. Az a szörnyű, hogy az intézmények, 
üzletek vezetői, alkalmazottai nem érzik azt, hogy felsöpörjék, kitakarítsák a rájuk 
eső részt. A város mindent megtesz azért is, hogy a kóbor kutyákat összegyűjtse, 
mégis az iskolába igyekvő gyermekeknek rettegniük kell a kóbor kutyáktól. 
Szemmel látható a város fejlődése a város központjában, és e hónap 27-én 
hivatalosan is megnyitják a kastélyt. Úgy gondolja, hogy a világ minden tájáról 
turisták hada fog ideérkezni, ezért nem mindegy, hogy a turisták milyen várost fognak 
látni, és a következő alkalommal visszatérnek-e majd ide. Az elkövetkezendő 
napokban mindenki nagy várakozással tekint a jövő felé, mindenki jobbat, szebbet 
szeretne, de ehhez meg kell változni, úgy ahogy a környezetük, ami folyamatosan 
változik. Felteszi a kérdést, hogy képesek-e saját magukat megváltoztatni? Akarnak-
e élhetőbb, szebb jövőt, életet maguknak, gyermekeiknek, unokáiknak? Ez itt a 
kérdés. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya  képviselő köszönetet kíván mondani úgy, mint területi 
képviselő egyrészt a tartalmas beszámolóért, de főleg Borsodon végzett közrend 
biztonságának a megőrzése terén végzett munkájáért a rendőrségnek. A Borsodi 
Általános Iskola dolgozójaként megköszöni azt is, hogy az iskolarendőrrel nagyon jó 
kapcsolat alakult ki, nagyon jó a munkakapcsolatuk és bármilyen probléma van, 
számíthatnak rá. Részben az ő munkájának és a járőröző rendőröknek is 
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köszönhető, hogy az elmúlt időszakban csökkent az iskolából való elszökések 
száma. Természetesen erre a pedagógusok is odafigyelnek, de volt, amikor igazoltan 
ment el egy gyermek és akkor is visszahozták, mert ügyeltek arra, hogy napközben, 
főleg délelőtt, hol van a gyermeknek a helye. Járt tegnap a Barátság úton és jó 
érzéssel tapasztalta, amikor közölték az ott lakók, hogy voltak ott a rendőrök, 
fegyelmezték őket még a szemetelés miatt is, hogy milyen szankció fogja követni a 
tevékenységüket. 
 
Virág Tamás képviselő az Edelényi Hegyek Közösségének nevében megköszöni 
kapitány úrnak és az állománynak azt az áldozatos munkáját, amit a külterületeken 
közbiztonsági feladatok vonatkozásában tettek. Úgy érzi, amellett, hogy nincsenek 
állandó őrök, a szőlőhegyek biztonságban vannak. Amikor két-három évvel ezelőtt 
voltak betörések, a tettesek felderítésre kerültek, ami megnyugtató volt számukra. 
 
Polgármester: Aki figyelemmel kísérte hazánk és a nagyvilág eseményeit, az 
láthatja, hogy elég durva és egyre durvább világot élnek mindenfelé. Sajnos 
Magyarországon is egyre inkább terjednek bizonyos bűnözési formák, és a 
rendőrség, annak ellenére, hogy mindent megtesz itt a városban, Edelényért és a 
környék közrend- közbiztonságáért, ennek ellenére vannak olyan dolgok, amivel nem 
nagyon lehet mit kezdeni. Ezeket a viselkedési formákat alpolgármester asszony 
elég jól vázolta, amivel nem tud mit kezdeni sem a rendőrség, és a józan 
gondolkodású emberek sem. Nem mondja azt, hogy a fiatalkorúakra jellemző, de a 
fiatalkorúak által elkövetett olyan vandalizmussal, rongálással találkoztak az elmúlt 
időszakban Edelény városában is, amit jelzett kapitány úrnak is, amikor virágládákat 
szagattak fel, kitörték a Római Katolikus templomnál az úttestet és a járdát elválasztó 
korlátot, felszaggatták a térköveket. Ezek azok a dolgok, amivel nagyon nehéz mit 
kezdeni. Ha kitekintenek Edelényen kívül Magyarországra, akkor azt láthatja, hogy 
ők itt Edelény városban viszonylagos biztonságban érezhetik magukat. Ez 
köszönhető kapitány úr és a munkatársai odaadó munkájának. Félreértés ne essék, 
amit elmondott apró példát, ezzel nem azt akarta mondani, hogy bármilyen módon 
hibázik a rendőrség, hiszen nyilvánvaló, hogy nem lehet jelen a nap minden 
órájában, minden percében a város minden egyes pontján. Ahhoz viszont, hogy ezen 
a fajta problémán tudjanak segíteni, a képviselő-testület egy olyan döntést hozott, 
amely alapján rövidesen, egy vagy másfél hónapon belül kiépítésre kerül teljesen 
önerőből a térfigyelő kamerarendszer a városban. Ezeket a kamerákat olyan kritikus 
pontokon helyezik el úgy a belvárosban, mint a peremkerületeken, ahol a képviselők 
és a lakosság jelzése alapján a leggyakrabban előfordulnak olyan cselekmények, 
amelyek esetleg rendőrségi beavatkozást igényelnek. Azt gondolja, hogy ezzel 
komoly mértékben tudják majd segíteni a rendőrség munkáját, az ilyen 
cselekmények felderítésében. Úgy rendelték meg a térfigyelő kamerarendszert, hogy 
akinek olyan telefonja van, bárhol, bármelyik órában, bármelyik kamera által rögzített 
képet meg tudja nézni. Ez abból a szempontból is rendkívül jó, hogy nagyon sok 
figyelő szem lesz Edelényben, akik nyomon fogják követni, hogy mi történik a 
városban a kamerák által belátott részein. Szerinte felkészülhet kapitány úr, hogy 
elég sok lakossági jelzés fog érkezni, amit a lakosok fel fognak fedezni a kamerák 
felvételein, és ami rendőri beavatkozást igényel majd. Összesen 12 kamerát 
rendeltek meg. Arról tájékoztatta még a képviselő-testületet, hogy Korbély Györgyi 
Katalin képviselő asszony saját tiszteletdíjának terhére, illetve a Kenderföldön élő 
lakók és vállalkozók segítségével plusz 3 db kamerát rendelt meg a Kenderföldre, és 
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gyakorlatilag a 4 kamerával a Kenderföld teljes területe le lesz fedve. Ott van a város 
egyik legkritikusabb része, a Móra Ferenc út és környéke. 
A maga és a kenderföldi lakosok nevében megköszöni Korbély Györgyi Katalin 
képviselő asszonynak ezt a segítségét és felajánlását.  
Felhívja a figyelmet, hogy egy üres állás maradt még a központban, hiszen az 
önkormányzat 12 állást rendelt meg, és 15 férőhelyes az irányító központja a 
térfigyelő rendszernek, ezért ha esetleg valamelyik képviselő úgy gondolja, hogy ezt 
az egy üres helyet szeretné betölteni, akkor lehet csatlakozni ehhez a 
kezdeményezéshez. Egyébként majd meglátják a jövőben, hogy hogyan fognak 
anyagilag állni, és miként funkcionál ez a térfigyelő kamerarendszer, amely 
nyilvánvalóan bővíthető, nem lesz akadálya, hogy a jövőben még több kamerával 
tudják nyomon követni a városban történteket. 
Dr.Vereckei Csaba főkapitány urat arról tájékoztatja, hogy a képviselő-testület és 
Edelény város lakossága és a polgármester rendkívül meg van elégedve kapitány úr 
és munkatársai munkájával, melyért ezúton is köszönetét fejezi ki. 
 
Dr.Vereckei Csaba  r.dandártábornok, BAZ. Megyei Rendőr-főkapitány elmondja, 
hogy szívesen jött Edelénybe. Vegyes ez az állapot, mert szakmai szempontból 
megnyugtató, hogy ami felvetés, probléma elhangzott, az abban erősíti meg, hogy 
Edelénynek a közbiztonsága, közrendje rendben van, az jó színvonalú és kollégái jól 
dolgoztak. A másik oldalról fő a feje és nagy gondban van, hogy ezekkel a 
problémákkal a rendőrség mit tudna kezdeni, mert ezek a problémák, felvetések 
biztos, hogy zavarják az embereket, a mindennapjaikat. Most is csak megerősíteni 
tudja, hogy a kóbor kutyák, vagy a szemét összeszedésében sokat nem tudnak 
tenni. Ami olyan szintű jogsértő cselekmény, hogy egyrészt rendőrségi hatáskörbe 
tartozik, tehát az ő eljárásuk alá esik, ezzel kapcsolatban bármilyen eljárási 
cselekményt, szankciót, intézkedést tehetnek, biztos, hogy meg fogják tenni a 
jövőben is, és bízik abban, hogy megtették eddig is. Ők erősíteni tudják esetleg a 
lakosságnak ezt a fajta hozzáállását, vagy egy katalizátor szerepet tudnak betölteni 
azzal kapcsolatban, hogy ha a társhatóságok közreműködése szükséges, vagy egy-
egy megoldás körvonalazódik, akkor, ha mással nem, tanáccsal tudnak segíteni, de 
ezeknek a felvetett problémáknak a megoldása nem biztos, hogy a kollégái kezében 
van. Ezek a problémák viszont élőek és megoldást kell találni, és reméli, hogy 
hasznos kezdeményezések is napvilágot látnak. Azoknak a számadatoknak örül, 
amiről kapitány úr beszámolt, de ezeket az objektív számadatokat nem szabad 
túlértékelni, de valahol egy értékelésnek az alapját kell, hogy szolgáltassák. Ezek 
ugyancsak nehéz helyzetbe hozták a kapitányságot, mert ha ezt tartani akarják, - 
márpedig ebből nem hiszi, hogy bárki számára elfogadható lenne, hogy visszalépés 
történjen, - akkor nagyon komolyan kell igyekezniük ebben az évben is, hiszen ezek 
az eredmények magukért beszélnek. Szerinte jogos az elvárás, hogy jövőre legalább 
ilyen eredményeket, vagy még jobbakat szeretnének hallani az emberek, és úgy is 
érezni, hogy ezek az eredmények valósak. Ennek titka, - ami nem is titok – hogy a 
közös erőfeszítéseknek köszönhetően több rendőr van a közterületeken. Ha több a 
rendőr, akkor vélhetően nyugodtabbak az emberek, kevesebb a jogsértés, a 
bűncselekmény. Ha kevesebb a bűncselekmény kevesebb üggyel kell foglalkozniuk 
a rendőröknek, ami pedig megtörtént, azt eredményesebben, gyorsabban tudják 
felderíteni, intézkedni, és ha ez a folyamat elindul, akkor ennek a hozadéka biztos, 
hogy meg kell jelenjen az emberek lelkiállapotában, közérzetében, biztonság-
érzetében is. Számára az meggyőző, hogy az az irány, amit követett a rendőrség, és 
amilyen irányba elindultak, az tartandó és hasznos. Nagyon sokat kell ezért áldozni.  
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Nem panaszként, de az állomány, - élve a lehetőségekkel - nagyon sokat túlórázik, 
és ezeket a túlórákat igyekeznek olyan célra, olyan helyszíneken, olyan időpontban 
teljesíteni, amikor a legnagyobb szükség van rá. Ez a vezetői hozzáállás, 
munkaszervezés úgy érzi, hogy meghozta a gyümölcsét.  
Bízik benne, hogy az a kapcsolat, ami eddig tapasztalható volt a város lakossága, az 
önkormányzat, a képviselő-testület részéről, az továbbra is fennáll. Azt tudja ígérni, 
hogy keresni fogják a lehetőséget és a kapcsolatot további konzultációra, arra, hogy 
minél hamarabb és minél gyorsabban tudomást szerezzenek arról, hogy milyen 
igények, milyen problémák merülnek fel a munkájukban a ténykedésükkel 
kapcsolatban, és hogy ha ezeket közvetlen módon, vagy gyorsan megismerhetik, 
akkor nekik is nagyobb esélyük van arra, hogy reagálni tudnak ezekre a 
problémákra. A közbiztonsági témájú megbeszéléseket kezdeményezni és folytatni 
fogják az idei évben is, mert ez egy olyan bázis, amit elengedhetetlen módon 
hasznosítani kell, nekik ez óriási segítség.  Szerinte ezt a hozzáállást tükrözi az is, 
hogy a rendőrségnek, úgy a városi rendőrkapitányságnak, mint a megyei főkapitány-
ságnak az objektív számadatokon alapuló értékelése mellett, egy jóval szubjektívabb 
értékítélettel is szembesülni kellett, ami itt a megyében nem volt egy kellemetlen 
dolog, hiszen a Belügyminisztérium az önkormányzatoktól bekérte azokat a 
véleményeket a már ismert kérdőíven keresztül, ami a rendőrség sok szempontból 
történő értékelését célozta. El kell, hogy mondja szerénység nélkül, hogy ezen az 
ötös skálán a megyei rendőri szervek, - és ebben élen jár az Edelényi 
Rendőrkapitányság is – 4,16 százados átlagértéket kaptak. Ez azt jelenti, hogy az 
ország valamennyi megyéje között Borsod-Abaúj-Zemplén megye a negyedik helyen 
zárt az ilyen szubjektív elégedettségi szempontból. Tehát nem hiszi, hogy 
elbizakodottság, ha azt mondja, hogy nemcsak szakmai szempontból értékelték 
kiváló szintűre a megyei rendőri teljesítményt az előző évben, hanem ezt megerősítik 
a lakossági észrevételek is. Bízik benne, hogy ezt a kapcsolati tőkét és bizalmat meg 
fogják tudni őrizni az idei évben is, és meg fogják tudni szolgálni. Köszöni az 
együttműködést és támogatást és nem utolsó sorban a dicséretet, amik elhangzottak, 
mert nagy jól esik ezzel találkozni, ami bizonyos szempontból munícióval ruházza fel 
az állományt arra nézve, hogy a jövőben is hasonló lelkesedéssel és hivatástudattal 
tegye a dolgát. 
 
Polgármester: Ez a dicséret teljesen megalapozott, nem arról van szó, hogy itt a 
nyilvánosság előtt „jópofáskodni” kell, úgy gondolja, ez szívből jövő és így érző 
dicséret, amit elmondtak. 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

32/2014.(III.19.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:  Beszámoló a város közrend- és 
közbiztonságának helyzetéről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Beszámoló a város közrend- 
és közbiztonságának helyzetéről című előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozza:  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Edelényi Rendőrkapitányság 2013. évi 
Edelény város közrendjének- és közbiztonságának 
helyzetéről szóló beszámolót  -  e l f o g a d j a.  
 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi 
Rendőrkapitányság vezetőjének és személyi 
állományának 2013. évben a közrend- és 
közbiztonság érdekében végzett eredményes 
munkájáért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  Rendőrkapitányság, Osztályok 

 
2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a könyvtári 
intézményegység 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról 
Előadó: intézmény igazgatója 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 36./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Csabai Gyula képviselő: A munkatervben szerepel 3,5 millió forinttal az „Első 
Edelényi Napok”. Kérdése, hogy  tudhatnak-e erről bővebbet. 
 
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 
igazgatója: Köztudott, hogy a 2010-es árvíz elmosta a „Kastélykerti Napokat” és 
most, hogy a város teljesen kivonult a kastélyszigetből, úgy gondolták, hogy a „Városi 
Napot” jó volna visszaállítani. Ez egy kétnapos rendezvénysorozat lenne a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően, csak nem a kastélykertben, hanem a Művelődési Központ 
környékén és hasonló felépítéssel, elképzeléssel, mint a kastélykerti napok. Bízik 
benne, hogy hasonló sikere lesz ennek és ugyanolyan tömegeket fog megmozgatni 
ez a rendezvény, mint a korábbi években. 
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Polgármester elmondja, igazgató úr jelezte, hogy szeretne városi napokat rendezni, 
mellyel teljesen mértékben egyetértett, hiszen minden kis településnek van falunapja, 
minden városnak van városnapja. A 2010-es árvíz pontosan a 10. kastélykerti 
napokat hiúsította meg. A város lakossága igényli, hogy minden évben legalább egy 
ilyen városi rendezvény legyen, ahol újra jól érezhetik magukat a város lakói. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Csabai Gyula képviselő abszolút egyetért a polgármester úr által elmondott 
felvetésével és azzal, amit igazgató úr képvisel, hiszen minden településnek van 
saját falunapja, vagy valamilyen rendezvénye. Szerinte minél színesebbek a 
rendezvények a városban, vagy minél több program van a városban, talán annál 
jobban megtalálja a lakosság a számára megfelelőt. Azt gondolja, hogy a jövőben az 
ilyen programokat erősíteni kell. 
 
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
33/2014.(III.19.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy 

Árpád Múzeum, valamint a könyvtári 
intézményegység 2014. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete 
megtárgyalta a Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a könyvtári 
intézményegység 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete a 
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád 
Múzeum, valamint a könyvtári intézményegység 2014. évi 
„Munkaterv”-ét a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 78.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a határozat 
1. és 2. mellékleteként   -  j ó v á h a g y j a.  
Határidő: azonnal 
Felelős:  intézményvezető 
Értesül:  osztályok, intézményvezető 
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1. melléklet a 33/2014.(III.19.) határozathoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Művelődési Központ, Könyvtár 
és Szekrényessy Árpád Múzeum 

 
2014. évi 

 
MUNKATERVE 

 
 
 
 
 

 
Készült az Edelény Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 19. 
napján tartandó ülésére. 
 
 
 
Készítette: Hadobás Pál 
                        igazgató 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Vártás József 
                                                                                                         jegyző 
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A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum a hatályos 
jogszabályoknak és a városi önkormányzat képviselő-testülete rendeleteinek és 
határozatainak figyelembevételével állította össze 2014. évi munkatervét. 
A képviselő-testület döntése alapján 2013-ban a gyermekétkeztetést biztosító 
konyha, valamint az önállóan működő két óvoda gazdasági ügyeinek intézése 
együttműködési megállapodás alapján (szeptembertől a Nefelejcs Óvoda a Szent 
Miklós Görögkatolikus Általános Iskolához került), a Borsodi Általános Iskola, a 
Pedagógiai Szakszolgálat fenntartása, valamint a technikai dolgozók kerültek az 
intézményhez.  
Az intézmény az alábbi intézményegységekből áll: 
- Művelődési Központ, Borsodi út 9. 
- Városi Könyvtár, István király útja 49. (Az igazgatás központja.) 
- Szekrényessy Árpád Múzeum (Borsodi Tájház), Borsodi út 155., Váralja u. 1., 
Váralja u.2., Borsodi Földvár 
- Városi Televízió, Borsodi út 9. 
- Panzió, István király útja 63. 
- Rakaca-tavi Pihenő, Szalonna 
- Turisztikai Információs Iroda, István király útja 49. 
- Konyha, Borsodi út 36. 
 
Az összevont intézményben 42 fő dolgozik. 
 
Művelődési Központ 
Az intézmény 2007-ben került felújításra. Megfelelő színvonalon biztosítja a város 
lakói kulturális igényeinek kielégítését, a különböző szervezetek és intézmények 
rendezvényeinek lebonyolítását. A karbantartás és a takarítás rendszeres, a 
megfelelő színvonalú, esztétikus környezet kialakítása érdekében. Az intézmény 
mindent megtesz azért, hogy továbbra is megfeleljen az elvárásoknak, és 
színvonalas rendezvényekkel álljon a lakosság szolgálatára.  
 
Városi Könyvtár  
A könyvtár munkaterve a szakfelügyelet javaslatára külön összeállításban szerepel! 
 
Szekrényessy Árpád Múzeum (Borsodi Tájház) 
A tájház épületeit és környezetét folyamatosan karbantartjuk, kiállításait 
rendszeresen gondozzuk. Az önkormányzat, az edelényi tájház bővítése a „ Borsodi 
Földvár interaktív bemutatóhely, és gasztropince látogató központ” kialakításával 
című, ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023 jelű nyertes pályázata 2013-ban befejeződött. A 
harmadik portán lévő Vadászy ház istállója helyén egy azonos tömegű épületrész 
épült, melyben a honfoglaláshoz és államalapításhoz kapcsolódó interaktív kiállítás 
került berendezésre, egy gasztropince, és egy vizesblokk is megépült, valamint a 
helyiségben kialakított galérián egy húsz főt befogadó előadótermet rendeztek be 
interaktív táblával, laptoppal és számítógéppel. A tájház körüli kerítés egy szakaszán 
új kerítés készült 2013-ban szintén az ÉMOP pályázat kapcsán.  A múlt évben 
megalakult a Borsodi Tájház „Kemencés” Baráti Köre.  A tájház kemencéit 
kihasználva egyre több gasztronómiai program épül a csoport tevékenységére. 
A Borsodi Földvárral kapcsolatban pályázat jelent meg, melyre az önkormányzat 
pályázatot nyújt be. 
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Városi Televízió 
A városi televízió az évben is folytatja a hetente egy alkalommal jelentkező és 
kétszer megismételt magazin műsorát, melyben a városban zajló eseményekről 
tájékoztatja az érdeklődőket. Képújságja folyamatosan működik és szolgálja a 
lakosság, a vállalkozók és a város intézményeinek hirdetési, tájékoztatási igényeit. 
 
Panzió 
A Városi Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal felújítása miatt három szobát irodai 
célra használunk, melyek csak az év második felében szabadulnak fel. A kastélyban 
folyó építkezés miatt az elmúlt években a Panzió munkásszállásként üzemelt, így 
szobái és berendezései „lelakottak”. A szobák festésre szorulnak, néhány 
berendezési tárgy és ágynemű, egy fűtési berendezés cserére szorul. 
 
Rakaca-tavi Pihenő 
Az elmúlt években nem találtunk olyan pályázatot, amelynek segítségével meg 
tudtuk volna oldani a pihenő felújítását, a fűtés korszerűsítését és a 
szennyvízhálózatba történő bekötést. Ahhoz, hogy megfelelő színvonalú pihenőként, 
gyermekek számára üdülőként tudjuk használni elengedhetetlen a fenti munkák 
elvégzése. Az épület fűtése elektromos kályhával történik, így a magas költségek 
miatt, csak nyaranta adjuk ki a szobákat.  
Az előző évben pályázati pénzből megvalósított olvasótábor sikerén felbuzdulva az 
évben is keressük hasonló tábor megrendezésének a lehetőségét szintén pályázati 
pénzből.  
 
Konyha 
A gyermekétkeztetést szolgáló konyha a város valamennyi oktatási intézményében 
biztosítja az étkezést.  
 
Pályázatok 
A pályázati felhívásokat rendszeresen figyelemmel kísérjük és igyekszünk minden 
olyan pályázatra színvonalas anyagot készíteni, amelynek a felhívásban foglaltaknak 
intézményünk megfelel. A könyvtár TÁMOP-os pályázatának projektzáró 
rendezvényét januárban megtartottuk. A pályázatról egy kiadvány is készült. Pályázat 
jelent meg az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából, melyre 
intézményünk pályázatot nyújtott be, Az első világháború emlékezete Edelény 
környékén címmel. 
 
Kapcsolattartás 
Kapcsolatunkat az országos, a megyei szakmai szervezetekkel, a járásban lévő 
önkormányzatokkal, intézményekkel, civilszervezetekkel, a járási hivatallal, a helyi 
önkormányzattal, intézményekkel, vállalkozókkal és civilszervezetekkel tovább 
építjük, keressük az újabb lehetőségeket a hatékonyabb együttműködésre. A 
különböző szakmai szervezetek közül csak a Magyarországi Tájházak 
Szövetségében vagyunk tagok, mert a különböző pályázatoknál a szövetség 
támogató nyilatkozatára szükség van, valamint két kolléga tagja a Magyarországi 
Könyvtárosok Egyesületének.  
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Gazdálkodás 
Továbbra is a takarékos és hatékony gazdálkodást tartjuk szem előtt. A szükséges 
karbantartásokat, felújításokat igyekszünk a saját szakembereinkkel megoldani, csak 
a legszükségesebb esetben veszünk igénybe külső munkaerőt. 
 
Rendezvények 
Az éves munkatervben kiemelt feladatunknak tekintjük a már hagyományos 
rendezvények színvonalas megtartását, és az állami ünnepeink méltó keretek között 
történő megünneplését, valamint újabb rendezvények szervezésére is törekszünk a 
helyi igényeket figyelembe véve. 
A gyermek közönség szórakoztatása, és tanórán kívüli művelődése, valamint a 
szabadidő hasznos eltöltése érdekében továbbra is szervezünk bábszínházi, 
színházi, zenei programokat, valamint játszóházakat és kézműves foglalkozásokat. 
Az ifjúság számára továbbra is a szervezett keretek között megrendezésre kerülő 
rendezvényeket tartjuk elsősorban megvalósíthatónak. Rendezvényeinkre 
igyekszünk minél több fiatalt mozgósítani.  
A tájház évek óta jól szolgálja a művelődni, szórakozni szerető közönséget. 
Továbbra is igyekszünk az intézmények és közösségek ilyen irányú igényeit 
kielégíteni. Szervezett programok keretében a történelem, a művelődéstörténet, a 
népi kultúra és gazdálkodás, valamint a gasztronómia iránt érdeklődők számára 
programokat szervezünk, az iskolák tanulóit rendhagyó órák keretében ismertetjük 
meg városunk és a járás múltjával, hagyományaival. 2013-ban megalakult a Borsodi 
Tájház kemencés Baráti Köre, amely a gasztronómiai rendezvények 
megvalósításában segíti munkánkat. 
Az Edelényi Városi Televízió heti magazinműsora rendszeresen tájékoztatja a 
lakosságot a városban zajló eseményekről, tudósít a város intézményeinek 
rendezvényeiről. Folyamatosan működteti képújságját, melyben hirdetési 
lehetőségeket biztosít térítés ellenében.  
Az öntevékeny művészeti csoportok életben tartása egyre nehezebb feladat a 
városban, hisz a több évtizede működő csoportok tagjai lassan kiöregednek és nincs 
utánpótlás. Működésüket anyagi lehetőségeinkhez mérten igyekszünk támogatni, 
valamint szorgalmazzuk új csoportok szervezését, amennyiben a tervezett 
csoporthoz megfelelő vezetőt találunk. Intézményünkben tartja foglalkozásait a 
Hagyományőrző Népdalkör, a Díszítőművészeti Kör, a Miklós Gyula Kertbarát Kör, a 
Férfikórus (jelenleg ideiglenesen a Szent Miklós Általános Iskolában), a Szinvavölgyi 
Alapfokú Táncművészeti Iskola két csoportja. A sakkszakosztály az edzéseit és a 
versenyeit tartja a Művelődési Központban. 
Intézményegységeinkben továbbra is biztosítunk helyet különböző tanfolyamok és 
rendezvények részére terembérleti díj ellenében. 
 
Rendezvények havi bontásban 
 
 Rendezvény                                                                                      Költsé g 
JANUÁR 
– Magyar Kultúra Napja                                                                        – 
   Művelődési Központ 
   Kiállítás helyi képző és iparművészek munkáiból 
   Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: január 22. 
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– Vezetői értekezlet                                                                                  – 
   Városi Könyvtár 
   A 2013. évi beszámoló megbeszélése 
   A 2014. évi munkaterv megbeszélése 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
                 Fábiánné Mike Erzsébet, könyvtári csoportvezető 
   Határidő: január 31. 
 
– Munkaértekezlet                                                                                  – 
   Városi Könyvtár 
   A 2011. évi beszámoló megbeszélése 
   A 2012. évi munkaterv megbeszélése 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
                 Fábiánné Mike Erzsébet, könyvtári csoportvezető 
   Határidő: január 31. 
 
– Bérletes ifjúsági hangverseny                                                       önköltséges 
   Művelődési Központ 
   Felelős: Jacsman Andrea , közművelődési csoportvezető 
   Határidő: január 31. 
 
– I. Kocsonyafőző verseny és pálinkamustra                                         – 
   a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével 
   Borsodi Tájház 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
   Határidő: január 31. 
 
FEBRUÁR 
– Fotókiállítás Mészáros Csaba munkáiból                                           – 
   Művelődéstörténeti és természeti értékek a Bódva völgyében 
   Művelődési Központ 
   Közreműködnek a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda 
   és Alapfokú Művészeti Iskolából furulyán: Nyíri Barbara, Szalovszki Viktória, 
   felkészítő tanár és zongorán kísér: Fazekas Melinda 
   Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: február 28. 
 
– Farsangi fánk és kenyérlángos sütés,                                            önköltséges 
   játékos vetélkedő 
   a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével 
   Borsodi Tájház 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
   Határidő: február 28. 
 
MÁRCIUS 
– Bérletes ifjúsági hangverseny                                                       önköltséges 
   Művelődési Központ  
   Felelős: Jacsman Andrea , közművelődési csoportvezető 
   Határidő: március 31. 
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– Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom 
   és szabadságharc tiszteletére                                                            50.000,- 
   Forradalmak tere, Művelődési Központ 
   Közreműködnek a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola,  
   Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és a Mátyás Óvoda  
   gyermekei 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
                Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: március 15. 
 
– Kossuth Lajos képeslapokon                                                             10.000,- 
   Kiállítás 
   Művelődési Központ 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
   Határidő: március 31. 
 
– Honismeret Napja (márc. 24.)                                                            15.000,- 
   Borsodi Tájház 
   Képeslap kiállítás a járás településeiről 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
   Határidő: március 31. 
 
– 1848 hagyományai, kultusza a térségben                                              – 
   Borsodi Tájház 
   Előadás képekkel 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
   Határidő: Március 31. 
 
– Házi sütemények versenye                                                                önköltséges 
   Íjászat az érdeklődők részére 
   Borsodi Tájház 
   a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével 
   Kenyérsütés, kenyérlángos kóstolás                                                                
   Felelős: Hadobás Pál 
   Határidő: március 31. 
 
– Gyermekszínházi előadás                                                                 120.000,- 
   Művelődési Központ 
   Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: március 31. 
 
ÁPRILIS 
– Műemléki világnap (ápr. 18.)                                                                  – 
   Borsodi Tájház 
   Műemlékek az Edelényi kistérségben 
   Vetítettképes előadás 
   A Borsodi Tájház díjmentesen látogatható 19-én szombaton 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
   Határidő: április 19. 
 



 17

– Gyermekszínházi előadás                                                                  120.000,- 
   Művelődési Központ 
   Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: április 30. 
 
– Húsvéti játszóház                                                                                 30.000,- 
   Művelődési Központ 
   Az Oltalom Tagóvodával közös szervezésben 
   Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: április 20. 
 
– Tájházak Napja (április 27.)                                                                  150.000,- 
   Borsodi Tájház 
   Népzene, néptánc és gasztronómia 
   Kirakodóvásár helyi képző- és iparművészek termékeiből 
   Közreműködik az edelényi Császta gyermek néptánc együttes 
   és az edelényi Hagyományőrző Népdalkör 
   A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével 
   Felelős: Hadobás Pál  igazgató 
                Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: április 27. 
 
MÁJUS 
– 40 éves a Hagyományőrző Népdalkör                                            50.000,- 
   Művelődési Központ 
   Jubileumi műsor vendég fellépőkkel 
   Felelős: Hadobás Pál  igazgató 
                Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: május 17. 
 
– VIII. Edelényi Helytörténeti Napok                                                     – 
   Borsodi Tájház 
   Helytörténeti előadások 
   Kenyér és kenyérlángos sütés a Borsodi Tájház Kemencés  
   Baráti Köre közreműködésével 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
   Határidő: május 25. 
 
– Hősök Napja                                                                                            – 
   Forradalmak tere 
   Gyertyagyújtás a hősi emlékműnél 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
   Határidő: május 25. 
 
– A szőlő növényvédelme 
   Művelődési Központ 
   Előadás, a Miklós Gyula Kertbarát Körrel közös szervezésben            15.000,- 
   Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: május 27. 
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– Kenyérsütés kemencében                                                                         – 
   Borsodi Tájház 
   A Borsodi Tájház Kwemencés Baráti Köre közreműködésével 
   Felelős: Hadobás Pál 
   Határidő: május 30. 
 
JÚNIUS 
– Múzeumok éjszakája                                                                         200.000,- 
   Borsodi Tájház 
   Játékos tudomány-mókás fizika szabadtéren 
   Csiribiri együttes  zenés műsora gyermekek részére 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
                Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: június 21. 
 
– Gyermekjátékok. Foglalkozás óvodásoknak                                       – 
   Borsodi Tájház 
   Határidő: június 30. 
   Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
 
– Kenyérsütés kemencében                                                                     – 
   Borsodi Tájház 
   Határidő: június 30. 
   Felelős: Hadobás Pál 
 
JÚLIUS 
– Magyar-lengyel nap                                                                         100.000,- 
   Császta szőlőhegy 
   Kistérséggel közös rendezvény 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
   Határidő: július 5. 
 
– Őseink fegyverei.  Íjászat                                                                    – 
   Borsodi Tájház 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
                Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: július 31. 
 
– Kenyérlángos sütés kemencében, kóstolás                                    önköltséges 
   Borsodi Tájház 
   A Borsodi Tájház Kemencés baráti Köre közreműködésével 
   Határidő: július 31. 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
 
– Kertbarát köri családi nap                                                                – 
   A tájház megtekintése, bográcsozás 
   Borsodi Tájház 
   A Miklós Gyula Kertbarát Kör szervezésében 
   Felelős: Hadobás Pál 
   Határidő: Július 31. 
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AUGUSZTUS 
– Városi ünnepség Szent István király emlékére                               50.000,- 
   Művelődési Központ melletti tér 
   Közreműködik a Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: augusztus 20. 
 
– XIV. Borsodi Művészeti Fesztivál                                                    600.000,- 
   Borsodi Tájház, Kastélypark 
   Két rendezvény a városban 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: augusztus 30. 
 
– I. Edelényi Napok (2 napos)                                                          3.500.000,- 
   Zene, tánc, vásár, büfé 
   Művelődési Központ melletti terület 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
                Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: augusztus 24. 
 
– Kelt kalácsok kemencében sütve, kóstolás                                önköltséges 
   Borsodi Tájház 
   Bemutató, kóstolás 
   A Borsodi Tájház Kemencés baráti Köre közreműködésével 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
   Határidő: augusztus 31. 
 
SZEPTEMBER 
– Bányásznap                                                                                         50.000,- 
   Bányász tér 
   Közreműködik a szendrői Százszorszép mazsorett csoport 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
                Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: szeptember 1. 
 
– „Felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”                                         200.000,- 
   Kutyás nap, kisállat bemutató és vásár   
   A Művelődési Központban és a mellette lévő 
   füves területen 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
                Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: szeptember 1. 
– Kulturális Örökség Napjai                                                                      – 
   Borsodi Tájház 
   Két helytörténeti előadás Edelényhez kapcsolódóan 
   A tájház díjmentesen látogatható 
   Határidő: szeptember 30. 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
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– Kenyér és szőlő (Kenyérsütés, szőlő kóstolás) 
   Borsodi Tájház 
   A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével 
   Felelős: Hadobás Pál 
   Határidő: szeptember 30. 
 
– Vezetői értekezlet                                                                                    – 
   Városi Könyvtár 
   Az eltelt időszak értékelése 
   Az őszi rendezvények megbeszélése 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
                 Fábiánné Mike Erzsébet, könyvtári csoportvezető 
   Határidő: szeptember 30. 
 
– Munkaértekezlet                                                                                       – 
   Városi Könyvtár 
   Az eltelt időszak értékelése 
   Az őszi rendezvények megbeszélése  
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
                 Fábiánné Mike Erzsébet, könyvtári csoportvezető 
   Határidő: szeptember 30. 
 
OKTÓBER 
– Gyertyagyújtás az aradi vértanúk emlékére                                           – 
   Forradalmak tere 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
                Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: október 6. 
 
– Városi ünnepség az 1956-os forradalom és  
   szabadságharc emlékére                                                                        20.000,- 
   Forradalmak tere, Művelődési Központ 
   Közreműködnek a Szent János Görögkatolikus 
   Gimnázium és Szakképző Iskola diákjai 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
                Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: október 23. 
 
– Gyermekszínházi előadás                                                                    120.000,- 
   Művelődési Központ 
   Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: október 31. 
 
– Kenyérsütés kemencében                                                                          – 
   Borsodi Tájház 
   A Borsodi Tájház Kemencés baráti Köre közreműködésével 
   Felelős: Hadobás Pál 
   Határidő: október 31. 
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NOVEMBER 
– Gyertyagyújtás az 1956-os forradalom és szabadságharc                   – 
   áldozatainak emlékére 
   Forradalmak tere 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
              Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: november 4. 
 
– Bérletes ifjúsági hangverseny                                                        önköltséges 
   Művelődési Központ 
   A Filharmónia Kelet-Magyarországi Kft-vel közös 
   szervezésben 
   Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: november 30. 
 
– Kenyérsütés kemencében                                                                       – 
   Borsodi Tájház 
   A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre közreműködésével 
Felelős: Hadobás Pál 
Határidő: november 30. 
 
DECEMBER 
– Adventi Játszóház                                                                                     – 
   Művelődési Központ 
   A Nefelejcs Óvodával közös szervezésben 
   Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: december 16. 
 
– Adventi vásár                                                                                           – 
   Művelődési Központ 
   Helyi kézművesek és őstermelők termékeiből 
   Felelős: Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: december 18. 
 
– XXII. Ünnepi Hangverseny                                                                  20.000,- 
   Szent János Görögkatolikus Gimnázium 
   és Szakképző Iskola aulája 
   Felelős: Hadobás Pál, igazgató 
                Jacsman Andrea, közművelődési csoportvezető 
   Határidő: december 18. 
 
                                                                                  Összesen:        5.4 20.000,- 
Edelény, 2014. március 3. 
 

                                                                                            
Hadobás Pál 
   igazgató 
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2. melléklete a 33/2014.(III.19.) határozathoz 
 
 
 
 
 

Művelődési Központ, Könyvtár és  
Szekrényessy Árpád Múzeum 

könyvtári intézményegységének 
 2014. évi munkaterve 

 
 
 

Készült az Edelény Város Önkormányzata képvisel ő-testületének  
2014. március 19. napján tartandó ülésére 

 
 
 

Készítette:  
                   Fábiánné Mike Erzsébet 
                   könyvtár csoportvezető 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 
                                                                                                           Vártás József 
                                                                                                                 jegyző 
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Az edelényi Városi Könyvtár folyamatos szolgáltatás ai 2014. évben: 
o Információszolgáltatás 
o Dokumentumok helyben használata  
o Kölcsönzés 
o Könyvtárközi kölcsönzés 
o Elektronikus katalógus használata 
o Internet-használat 
o Dokumentum gépi felolvasása 
o Faxolás  
o Fénymásolás 
o Nyomtatás 
o Szkennelés 
o Spirálfűzés 
o Laminálás 

 
Rendezvények  

o Könyvbemutatók 
o Író - olvasó találkozók 
o Könyvtárismereti órák  
o Játszóházak 
o Óvodások könyvtári foglalkoztatása 
o Országos kulturális rendezvénysorozatokhoz való kapcsolódás (Költészet 

Napja, Ünnepi Könyvhét, Népmese Napja, Országos Könyvtári Napok) 
 

További terveink 
o A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 „Interaktív könyvtárral a jövőért” 

pályázatunk fenntartási kötelezettségeinek teljesítése. 
o Pályázatok által a számítógéppark bővítése, szolgáltatásaink 

továbbfejlesztése. 
o Helyismereti, helytörténeti dokumentumok további kiemelt gyűjtése. 
o Szakmai továbbképzéseken, tapasztalatcseréken, konferenciákon való 

részvétel. 
 

Kiadói, szerkeszt ői tevékenység 
Az Edelényi Füzetek helytörténeti kiadványsorozat megjelentetését, a költségvetés 
kényszeres megszorítása miatt, nem tudjuk biztosítani. 
 
Önkormányzati, intézményi kapcsolattartás 
A helyi önkormányzattal és a város intézményeivel (iskolák, óvodák) rendszeres 
kapcsolatban állunk. Az intézményekkel való további jó együttműködés közös 
érdekünk.  
Szakmai 
Munkakapcsolatot tartunk az országos könyvtári rendszerekkel (ODR, MOKKA, 
MEK) és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral. Tagságunkat a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezetében továbbra is fenn kívánjuk 
tartani. 
Média 
A helyi televízió által programjainkról a lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk. 
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A könyvtár részmunkaterületei  
Olvasószolgálat 

o Információszolgáltatás. 
o Kölcsönzési adminisztráció, napi statisztika vezetése. 
o Munkanapló, olvasótermi napló vezetése. 
o Könyvtárközi kölcsönzések lebonyolítása. 
o Folyóiratok nyilvántartása. 
o Előjegyzések figyelemmel kísérése. 
o Dezideráta jegyzék összeállítása a pótlandó művekről. 
o Könyvtárismereti órák megtartása. 
o Felszólítások figyelemmel kísérése. 
o Csoportok könyvtárlátogatásának fogadása, megszervezése. 
o A könyvtár raktári rendjének megőrzése. 

 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
           
Gyűjteményszervezés, állományalakítás 

o A dokumentum vásárlási keret felhasználása a könyvtár feladatrendszerének, 
gyűjtőkörének megfelelően és az olvasói igények figyelembevételével.  

o A gyarapítási keretből, a vásárolni kívánt dokumentumok nagy részét a 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től vásárolja meg a könyvtár (szerződés alapján).  

o A gyarapítási keret nyilvántartása, számlamásolatok őrzése. 
o Európai Uniós gyűjtemény további gyarapítása pályázati lehetőségek 

figyelembevételével. 
o Helyismereti, helytörténeti dokumentumok kiemelt gyűjtése. 
o A képviselő-testületi jegyzőkönyvek anyagának gyűjtése. 
o Állományapasztási munkálatok: fölös példányok, avult, megrongálódott és 

elveszett dokumentumok kivonása, törlése.  
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
              Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros 
 
Feldolgozás, katalogizálás 

o Megrendelt dokumentumok átvétele, ellenőrzése, tartalmi és formai feltárása, 
nyilvántartásba vétele. 

o A könyvtár teljes állományát tükröző raktári katalógus építése, gondozása. 
 
Felelős: Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros 
 
Informatikai fejlesztés, karbantartás 

o A könyvtár honlapjának folyamatos frissítése, fejlesztése a használók 
igényeinek figyelembevételével. 

o TextLib adatbázis folyamatos frissítése.  
o Könyvtári munkafolyamatok számítógépesítésének irányítása. 
o Olvasók, használók segítése a számítógépek, és egyéb informatikai 

rendszerek, alkalmazások használatában. 
o A számítógépek működőképességének biztosítása, üzembiztonságának 

felügyelete. 
o A számítógépes rendszer adatvédelmének biztosítása. 
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o Folyamatos tájékozódás az informatikai újdonságok terén, és javaslattétel 
azok alkalmazására. 

o Új számítógépek vásárlása esetén, jó minőségű gépek és jogtiszta 
szoftverek beszerzése. 

o Nyomdai előkészítő munkálatok, szöveg- és kiadványszerkesztés. 
o Egyéb szolgáltatások ellátása (spirálfűzés, laminálás). 

 
Felelős: Slezsák Zsolt informatikus - rendszergazda 
 
A 2014. évi munkaterv havi lebontásban:                                        
Január    
 
2013. évi munkabeszámoló és 2014. évi munkaterv elkészítése. 
 
A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 „Interaktív könyvtárral a jövőért” pályázat 
keretében  
Dr. Főzy István geológus és paleontológus – muzeológus két előadása: 
„Dinoszauruszok a nagyvilágban és a Kárpát-medencében” (jan.20.) 
 
A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 szakmai és tájékoztató kiadvány (400 db) 
átvétele. 
 
A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 Projektzáró rendezvény. (jan. 30.) 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
Határidő: jan. 31. 
 
2013. évi statisztikai mérleg elkészítése. 
Cím és csoportos leltárnaplók (könyv, elektronikus, kép, hangzó) 2013. évi lezárása, 
főösszesítő összegzése. TL adatbázis statisztikájának kigyűjtése. 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető     
              Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros 
              Slezsák Zsolt informatikus 
Határidő: jan.31. 
 
2013. évi munkanapló napló lezárása.  
A 2014. évi naplók (munka, olvasótermi, folyóirat, könyvtárközi kölcsönzés) 
felvezetése. 
Oltalom Óvoda gyermekeinek fogadása két alkalommal, játékos könyvtárismereti 
óra. 
 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: jan. 31. 
 
2013. évi statisztikai jelentés elektronikus úton való elküldése, a könyvtári statisztikai 
adatszolgáltatáshoz. Szállítólevél és érdekeltségnövelő támogatás igénylésének 
elküldése a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak. 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
Határidő: jan. 31. 
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Február 
Felhívás szavalóversenyre az egykori Edelényi járás általános iskoláiban tanuló felső 
tagozatos diákok részére „FÖLEMELNI E TÁJAT” címmel, KALÁSZ LÁSZLÓ  
József Attila-díjas költő emlékére, és a KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából.  
 
Felelős: Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros 
Határidő: febr. 14. 
 
Farsangi játszóház – farsangi kalap készítése.        Tervezett költség: 20.000 Ft 
(anyagköltség) 
 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: febr.15. 
 
Könyvtárhasználat oktatása két alkalommal a Szent Miklós Görögkatolikus Általános 
Iskola felső tagozatos tanulói számára. 
 
Határidő: febr. 28. 
Előadó: Vodila Sándorné 
 
Nyilatkozat elküldése a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjában való 
részvételről. 
 
Határidő: febr. 28. 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
 
Március 
„FÖLEMELNI E TÁJAT” szavalóversenyre ajándékkönyvek megrendelése.  
 
Tervezett költség: 90.000 Ft (zsűri, helyezettek kategóriánként 3-3 fő és 2-2 fő 
különdíj) 
Felelős: Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros 
Határidő: márc. 31. 
 
A 2014. évi Könyvtárellátási szerződés megkötése a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel. 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
Határidő: márc. 31. 
 
Óvodások, iskolások könyvtári foglalkozása. 
 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: márc.31. 
 
Könyvtárhasználat oktatása a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 7. 
osztályos tanulói számára. 
 
Határidő: márc. 31. 
Előadó: Vodila Sándorné 
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Április 
Az egykori Edelényi járás általános iskoláiban tanuló felső tagozatos diákok részére 
„FÖLEMELNI E TÁJAT” címmel, KALÁSZ LÁSZLÓ József Attila-díjas költő emlékére, 
és a KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából szavalóverseny.  
 
Zsűri elnöke: Nagy Attila nyugalmazott általános iskolai igazgató 
Zsűri tagjai: 
 
Diczházi Lajosné az edelényi Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatóhelyettese 
Takács Rita a Szállj velem c. verseskötet szerzője 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
              Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros 
              Slezsák Zsolt informatikus (oklevelek elkészítése, fotózás) 
 
Időpont: ápr. 11. 
 
Május 
Találkozó Varró Dániel költővel.  
Vendég: Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 2. osztályos tanulói 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
 
Időpont: máj. 28. 
 
Tavaszi játszóház                                                    Tervezett költség: 20 ezer Ft 
(anyagköltség) 
 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: máj.31. 
 
Június  
85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok (június 12-16.)   
 
Vendég: Varró Dániel költő (máj. 28.) és Hornyák Gyula a Magyar Kultúra Lovagja, 
helytörténész, a Miskolci Egyetem könyvtárosa, „Mindörökké könyvtár” c. könyvének 
bemutatója. (jún.12. 17 óra) 
 
Tervezett költség: 115 ezer Ft (előadói díj, számla és megbízási szerződés alapján)     
                                                                                                          
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető   
              Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros     
 
Július 
A könyvtár nyári nyitva tartása (kölcsönzés) augusztussal bezárólag: 
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8-16 óráig 
Péntek: 8-13 óráig 
Szombaton: zárva 
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Augusztus 
Nyárvégi játszóház                                                  Tervezett költség: 20.000 Ft 
(anyagköltség)                                                  
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: augusztus 30. 
 
Szeptember  
Népmese Napja. A Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére, Benedek Elek 
születése napján ünnepeljük a meséinket, mesemondóinkat és mesegyűjtőinket.  
 
Tervezett költség: 100.000 Ft (előadói díj, számla alapján) 
 
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető  
Határidő: szept. 30. 
 
Október  
„Összefogás a könyvtárakért” az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében 
– a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 
Célja: a könyvtárak sokoldalúságának bemutatása, az olvasás népszerűsítése 
színes programok keretében.     
Tervezett költség: 200.000 Ft (előadói díj, számla alapján) (egyhetes 
programsorozat) 
                          
Felelős: Fábiánné Mike Erzsébet könyvtár csoportvezető 
              Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati könyvtáros 
              Somogyi Krisztina feldolgozó könyvtáros 
Határidő: október 15. 
 
November 
Óvodások, iskolások könyvtári foglalkozása. 
 
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: nov. 28. 
 
„Hét szépség” – mesék nőknek 
 
Előadó: Draskóczyné Szabó Noémi pedagógus, meseterapeuta 
Határidő: nov.29. 
 
December 
Karácsonyi játszóház                                              Tervezett költség: 20.000 Ft 
(anyagköltség)                                                  
Felelős: Fischerné Diczházi Judit olvasószolgálati és gyermekkönyvtáros 
Határidő: december 20. 
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További tervezett költségek:  
Állománygyarapítás könyvekre: 2.000.000 Ft 
Folyóirat, DVD, CD: 300.000 Ft  
Könyvtári nyomtatványok: 150.000 Ft 
TL integrált könyvtári rendszer karbantartása: 100.000 Ft 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezete 3 fő tagsága: 15.000 Ft 
 
 
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 37./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
34/2014.(III.19.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a gazdasági program végrehajtásáról szóló 
beszámolót és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény 
Város Önkormányzata gazdasági programjának 
végrehajtásáról szóló beszámolót  - a határozat mellékleteként 
- e l f o g a d j a.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
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Melléklet a 34/2014.(III.19.) határozathoz 
 

 
 

BESZÁMOLÓ 
 

 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
GAZDASÁGI  PROGRAMJÁNAK  

 
2007 – 2014 

IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ID ŐARÁNYOS  

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M U N K A T E R V E  
 

 
 
 
Z á r a d é k: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. 
évi Gazdasági Programjának végrehajtásáról szóló beszámolót a 34/2014.(III.19.) 
határozattal    e l f o g a d t a. 
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I. 
 

A PROGRAM PRIORITÁSAI  
 

A meghatározott prioritások 2011. évben kiegészítésre kerültek a város 
árvízvédelmével kapcsolatos meghatározással, mely a várost 2010. május-június 
hónapokban sújtó árvíz miatt vált szükségessé. 
A város közigazgatási területén a Bódva-patak bizonyos szakaszain a depóniák árvíz 
utáni helyreállítására került sor, míg a depónia teljes szakaszénak megerősítése, a 
mértékadó vízhozamnak megfelelő keresztmetszetek biztosítása a meder és 
műtárgyak esetében még nem valósult meg. A damaki-völgyben záportározó épült. A 
város közigazgatási területén az önkormányzat közmunkaprogram keretében 
kitisztította a patakmedrek, és csapadékvíz-elvezető csatornák jelentős részét. 
 

II. 
 

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONGAZDÁLKODÁS  

Az önkormányzat vagyona forgalomléptelen, illetve korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonból, és forgalomképes üzleti vagyonból tevődik össze. 

1. FORGALOMKÉPTELEN ÉS KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON 

Önkormányzatunk jelentős összegeket fordít és fordított forgalomképes 
törzsvagyonának megóvására (utak, járdák, intézmények stb.). 

Pályázati forrás bevonásával felújításra, korszerűsítésre került a gimnázium 
épülete, a Nefelejcs Óvoda épülete. 

2013. évben szintén pályázati pénzeszköz bevonásával megújult és bővítésre 
került a Tájház épülete. Elkészült a Belvárosi gyűjtőút, továbbá megkezdődött az 
Edelényi Mátyás Óvoda épületének felújítása, bővítése. Ennek befejezése 2014 
első félévében várható.  

2014. évben uniós források bevonásával megvalósuló, aláírt Támogatási 
Szerződéssel rendelkező projektek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a 
Fogorvos és Gyermek háziorvos szolgálatnak helyet adó épületek korszerűsítése, 
illetve csapadékvíz elvezetési problémák megoldása és útépítés a város egyes 
(Katona József, Bódva út, Malomszög út, és Móricz Zsigmond út) utcáiban. 

2013. évben megkezdődött a több éves előkészítő munkát követően a Belváros 
rekonstrukciója. Ennek keretében a tavalyi évben befejeződött az István király és 
Deák Ferenc utcák útburkolatának, víz és szennyvízcsatorna hálózatának 
helyreállítása, kapcsolódó terek, járdák térkövezésének kialakítása. A tavalyi 
évben kezdődtek meg a polgármesteri hivatal, illetve a városi könyvtár épületének 
bővítési és felújításai munkálatai, amelyeknek befejezése 2014 nyarán várható. 

A Start munkaprogramnak köszönhetően 2012. évben 6218 m2 nagyságban 
járdaszakasz újult meg, melyeket 2013. évben további járdaszakaszok követtek a 
Borsodi városrészen, Egres városrészen és a Finkei városrészen is. 

2011. évben megvalósultak az árvíz okozta károk helyreállításai is. Ennek 
keretében a Bódva, Újtemplom, Tompa M., Katona J., Jázmin, Liliom, Tóth Á., 
Széchenyi, Császtai, Kisvasút (Átkötő), Borsodi, Malomszög, Móricz, Kővágó, 
Hóvirág utak, járdák, illetve az Ifjúsági Ház előtti tér is helyreállításra került.  
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Több az árvíz során megsérült intézmény fűtéskorszerűsítése a biztosító 
kártérítéséből, valamint adományokból történt meg. Ezzel a 2010-es árvíz 
rombolásának nyomai teljes egészében megszüntetésre kerültek városunkban. 

Ezen beruházások, helyreállításokat követően az önkormányzat vagyona közel 2 
milliárd forinttal növekszik várhatóan a ciklus végére. 

Víziközművek eddigi üzemeltetője a használati díj összegét, valamint a minden 
évben képződő Környezetvédelmi Alap összegét visszaforgatta a 
legszükségesebb rekonstrukciós munkákra. A hálózatok állapotát figyelembe véve 
ez nem volt elegendő. 

Reményeink szerint az új, tőkeerősebb szolgáltató – pályázati pénzeszköz 
bevonásával – megnyugtató szintre tudja majd ezek állapotát hozni. 

2. NEM LAKÁS CÉLÚ INGATLANOK  

Gazdasági program kiemelt céljai között került meghatározásra a forgalomképes, 
évek óta üresen álló épületek hasznosításának megoldása. 

Ezek közül a városközpontban lévő volt Kisegítő Iskola épülete értékesítésre 
került, az új tulajdonos felújította.  

A volt ÉMÁSZ székház épület felújítása a Vöröskereszt segítségével megtörtént, 6 
lakás kialakítására került sor, az épület jelenleg is teljes kihasználtsággal működik. 

A volt III. sz. Általános Iskola épülete megújult, ott került elhelyezésre a Kistérségi 
Hivatal, 2013. évtől a Járási Hivatal egy része, valamint a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatása is. Átmenetileg ezen épület ad 
helyet a Hivatal Polgármesteri Kabinetének és Jegyzői Titkárságának is. 

Jelentős előrelépést siketült elérni a Kistérségi Hivatal épületéhez csatlakozó volt 
Tornatermi részen. 2013. évben Kistérségi projekt keretében teljesen megújult az 
épület és Biztos Kezdet Gyerekház, valamint Közösségi Ház működik az 
épületben az egresi városlakók nagy örömére. 

A IV. Akna Bányaépület értékesítésének lezárására még nem került sor. A 
gazdasági válságra való hivatkozással a vevő vissza kíván lépni vételi 
szándékától. Biztató jelek vannak ugyanakkor arra, hogy az épületet egy másik 
vállalkozás megvásárolja. 

A volt Finkei Általános Iskola tornatermi része a megvalósítás alatt álló 
fejlesztések lebonyolítása során raktározási célokra alkalmas, azért annak más 
módon történő hasznosítása jelenleg nem célszerű. A kiköltöztetett polgármesteri 
hivatal, a könyvtár, illetve a Mátyás óvoda bútorai eszközei találhatók az 
elhagyatott épületben.  

Önkormányzatunk térítésmentesen megkapta a volt MHSZ épületét, melynek 
helyén lehetőség nyílik a jövőben egy nagyobb fejlesztési terület kialakítására a 
belvárosban. 

Közeljövő feladatát képezi még a volt Bányászklub épületének hasznosítása, 
közösségi térré alakítása, ehhez szükséges pályázati lehetőségek figyelése. 
Természetesen számolnunk kell azzal is, hogy fenntartása jelentős összegeket 
képvisel, melynek fedezetét elő kell teremteni. Ezen épületre jelenleg előbérleti 
szerződést kötöttünk a sajószentpéteri G-Racing Kft.-vel, mely vállalkozás 
pályázati forrásból inkubátorházat szeretne létrehozni az épletben. Sajnos 
megfelelő pályázat hiányában érdemi előrelépés még nem történt az ügyben. 
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Igények alapján elkezdődött a kisebb mezőgazdasági hasznosítású területek 
értékesítése, míg a művelésre alkalmas nagyobb területekre haszonbérleti 
szerződéseket kötött az önkormányzat. A 2013. évben néhány zártkerti ingatlant, 
és 0,6 ha termőföldet értékesítettünk. Önkormányzatunk START közmunka 
program keretében megkezdte 5 ha termőföld művelését, melyen  burgonyát, 
hagymát, petrezselymet, zöldségeket, és kukoricát termesztünk 2014-ben. 
Jelentős előrelépésnek tűnik, hogy 2014. évben 2db 5*20 m-es fóliasátorban is 
megkezdjük a termesztést, mellyel 25 főnek adunk folyamatos munkalehetőséget. 

3. LAKÁSGAZDÁLKODÁS  

Az elmúlt időszakban számottevő elmozdulás, változás nem történt. Több, az 
önkormányzat tulajdonát képező ingatlan került meghirdetésre (a Finkei úton, Pást 
úton, Mátyás király úton, Borsodi úton), azonban vevőre csak a Borsodi és Mátyás 
király úti ingatlanok találtak, annak ellenére, hogy az eredetinél alacsonyabb áron 
is meghirdetésre kerültek.  
Építési telkek iránti kereslet szinte megszűnt. 2012. évben egyetlen telket sem 
értékesített az önkormányzat. Ugyanakkor 2013. évben elmozdulás történt, 2 db 
építési telket értékesítettünk a Dankó Pista úton lakóingatlan építése céljára. 
 

4. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁG  

Az önkormányzat 100%-os tulajdonosa az általa alapított Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-nek. 2011. évben 15 millió Ft támogatást nyújtott a Kft-nek azzal, 
hogy jelentős eszközbeszerzést hajtson végre, mellyel vállalkozási tevékenységet 
végezhet, önfenntartó képességét segítse. 

A beszerzett gépekkel részt vett az árvízi helyreállítási munkákban, valamint a 
Start munkaprogram keretében megvalósuló beruházásokban. 

2012. évben a Kft tevékenységi köre jelentősen leszűkült. Kikerültek ellátandó 
feladatai közül a víziközművek üzemeltetései, a sportpálya fenntartása. Ezekkel 
együtt a Kft-nél alkalmazottak száma is jelentősen csökkent. Megnyugtató 
ugyanakkor, hogy a víziközművek üzemeltetését végző szolgáltató valamennyi 
dolgozót továbbfoglalkoztatja. 

Bízunk benne, hogy a kevesebb tevékenységi körrel működő Kft átláthatóbbá, 
kezelhetőbbé válik. Jövőbeni működéséről szóló ügyvezetői tájékoztatót a 
Képviselő-testület 2012. évben megismerhette. 

Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy a 2010. évi árvízi védekezés el nem ismert 
költségeinek folyamatos kigazdálkodása mind a Kft-nél, mind pedig az 
önkormányzatnál hosszú évekbe telhet. 

A Kft. profilváltása folyamatban van. A külső megrendelésekből származó bevétele 
egyre jelentősebb részt képvisel az összbevételek szintjén. Az Önkormányzat 
finanszírozásával egyidejűleg a Kft. bevétele is jelentős mértékben csökkent. 
Jelentős erőfeszítéseket tesz a városvezetés és az ügyvezetés annak érdekében, 
hogy a jelenlegi alacsony bevételi szint mellett is csökkentse a Kft. 
folyószámlahitel állományát. A 2013. évben havi 1 mFt-tal csökkent, míg 2014. 
évben havi 1,5 mFt-tal fog csökkenni a hitelállomány. Ezen feladat embert próbáló 
feladat lesz mind az ügyvezetés, mind az Önkormányzat – mint tulajdonos – 
számára is.  

 



 34

 
 

5. RÉSZVÉNYEK, KÖTVÉNYEK  

Gázközmű vagyonhoz kapcsolódó államkötvények folyamatosan lejártak. 

A pénzeszközhöz azonban nem jutottunk hozzá, mivel az a kibocsátott kötvény 
fedezetéül szolgált. Az adósság konszolidációhoz kapcsolódóan az átvállalás 
mértékével megegyező részt (70%) az állam által megjelölt számlára át kellett 
utalni 2013. évben. 

2014. február 28-ig megtörtént az Önkormányzat teljes konszolidációja, melyet 
követően Önkormányzatunk jelenleg nem rendelkezik hitelállománnyal.  

A konszolidáció árnyoldala, hogy a Gázközmű vagyonhoz kapcsolódó 
államkötvényekből származó bevételek a konszolidációra vonatkozó jogszabályi 
előírások alapján a Magyar Államot illették, azzal Önkormányzatunk nem 
rendelkezhetett. 

Lekötéséről folyamatosan gondoskodunk, kamatai fejlesztési célokat szolgálnak. 

Borsodvíz Zrt. 5,5 millió Ft értékű részvénnyel rendelkezünk. A társaság osztalékot 
évek óta nem fizet. Az új víziközmű törvény miatt a Zrt. alaptőkéjét a Közgyűlés 
leszállította. Oka, hogy a víziközmű vagyonelemek a törvény erejénél fogva az 
Önkormányzatok tulajdonába kerültek, ezért jelentők vagyonvesztést kellett 
elviselnie a víziközmű cégeknek. Önkormányzatunk részvényeinek névértéke is 
jelentős mértékben csökkent az alaptőke leszállítás miatt. 

Sajnos a részvények értékesítésére kevés esély mutatkozik. 

2014. évben Önkormányzatunk 1 db részvényt vásárolt az MNV ZRt.-től, mellyel 
az ÉRV ZRt. tulajdonosai közé került. Ezen Zrt. üzemelteti jelenleg 
Önkormányzatunk víziközmű hálózatait, így a biztonságos ellátás miatt a vásárlás 
indokolt volt. 

Önkormányzatunk fejlesztési célú forrásbővítése céljából 2007. évben 800 millió Ft 
névértékű, svájci frank alapú kötvényt bocsájtott ki, mellyel egy időben 
visszavásárlásra került a 2003. évben kibocsájtott 300 millió Ft névértékű kötvény. 
A kötvény összegéből biztosítottuk és biztosítjuk a pályázatok megvalósításához 
szükséges önerőt, illetve egy-két 100%-ban saját forrásból megvalósuló 
beruházást (pl. vásártéri telkek közművesítése, konyha bővítése, átalakítása, stb.). 

Kötvény felhasználási céljairól minden esetben a Képviselő-testület dönt, melyről 
összesítő kimutatás is készül a költségvetési rendelet-módosításokkal egy időben. 
Az előterjesztések az önkormányzat honlapján hozzáférhetőek. 

A kötvény összegéből pénzügyileg még fel nem használt összeg folyamatos 
lekötéséről, kamatoztatásáról gondoskodunk. 

Az Önkormányzat adósságállományának konszolidálására a korábbiakban 
ismertetettek szerint sor került. 
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III. 

PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS  

1. MŰKÖDŐKÉPESSÉG 

Működőképesség megőrzése egyre nagyobb feladat elé állítja az 
önkormányzatot. 

Hosszú évek óta az önkormányzatok finanszírozása csökkenő tendenciát mutat, 
a beszerzésre kerülő áruk és szolgáltatások árai pedig jelentősen emelkednek, a 
gazdasági helyzet tovább romlik. Saját bevételi források növelésére nincs 
lehetőségünk. Intézményrendszer karcsúsításra, illetve egyházi fenntartásba 
adására kényszerültünk. 

2013. évtől bevezetett feladat alapú támogatás, az önkormányzatok jövedelem 
differenciálása címen kapott kiegészítő támogatás megszűnése miatt 
önkormányzatunk közel 300 millió Ft-tal kevesebb támogatásra jogosult. 

Gazdálkodás viteléhez folyamatos folyószámla hitelkeret igénybevétele 
szükséges. Jelenleg nem rendelkezünk folyószámlahitellel. 

Amennyiben nagyobb összegű ÖNHIKI-s támogatásban önkormányzatunk nem 
részesül, úgy súlyos likviditási problémákkal kell szembesülnünk a 2014-es év 
végére is. 

2014. évben Önkormányzatunk Közös Hivatal működtetésére társult Abod és 
Szakácsi településekkel annak érdekében, hogy ne kell még több dolgozót 
elbocsátani. Sajnos a társulás jelentős többletmunkát eredményez a Hivatal 
teljes apparátusa számára. 

3 önkormányzattal, 4 nemzetiségi önkormányzattal, 3 társulással kell foglakoznia 
a Hivatalnak, mely mind az energiát, mind a figyelmet megosztja. 

2. HELYI ADÓK  

Az elmúlt időszakban elindult egy olyan változás, melynek végén az 
önkormányzatok egyre kevesebb állami támogatásban részesülnek. Ösztönözve 
arra, hogy működésükhöz szükséges bevételeket helyi adók kivetéséből 
fedezzék. A magánszemélyek, vállalkozások fizetőképessége az egyes 
településeken nem azonos. A többszörösen hátrányos helyzetű térségekben 
lévőké pedig már további adóemelést, új adók bevezetését nem tudná elviselni, 
így ezzel a lehetőséggel csak mértékkel tudnak, illetve tudunk élni. 
Működőképesség megőrzése érdekében ugyanakkor szükség lenne ezen 
további bevételekre. Önkormányzatunk illetékességi területén az iparűzési adó 
került bevezetésre, melyből származó bevétel évek óta közel azonos összegben 
realizálódik. 
Sajnos a jövőben sem számíthatóunk jelentős adóbevétel növekedésre, 
kizárólag nagyobb vállalkozások betelepülésében reménykedhetünk. 
Összességében elmondható, hogy a helyi vállalkozások jelentős 
telephelyfejlesztésekbe kezdtek, melyek hatása a későbbiek talán érezhető 
lehet. 
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IV. 
INFRASTRUKTÚRA -HÁLÓZAT FEJLESZTÉS  

 
1. KÖZÚTHÁLÓZAT -FEJLESZTÉS , JÁRDAÉPÍTÉS  

A START Munkaprogram keretében 2013-ban is folytatódott a város belterületén 
lévő járdaszakaszok felújítása 6218 m2 nagyságban, amely több mint 12 utcát 
érintett.  

Továbbá lakossági kérésekre egyes, rossz állapotban lévő utak burkolatának 
rekonstrukciója történt meg, melynek során mart aszfalttal került kiegyenlítésre és 
bitumenemulzióval történő felületkezelést követően behengerlésre a felület. 
Érintett utak: Bólyai J., Semmelweis út, Szentpéteri út (kollégium melletti 
útszakasz), Miklós Gyula út, Császtai út külterületi szakasz (város határától 
indulva). 

ÉMOP-3.1.2/D_2-2010-0003 azonosító számú „Edelény belvárosi gyűjtőútjának 
korszerűsítése, felújítása, szélesítése az esélyegyenlőség jegyében” projekt 
keretében felújításra került a Belvárosi út és a mellette futó járdaszakasz. A 
beruházás összköltsége bruttó 144.013.773,- Ft. 

ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 azonosító számú „Edelény belvárosának 
értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése (I. ütem)” pályázat során megújult az 
István király útja és a Deák Ferenc út, több járdaszakasz épült, terek kerültek 
felújításra, a szennyvízelvezetési problémák is megoldásra kerültek, illetve a 
légkábelek föld alá történő elhelyezése is megtörtént. A beruházás értéke bruttó 
311.887.752 Ft. 

2. KÖZMŰFEJLESZTÉS  

2.1.  Ivóvíz  

Az ivóvíz és szennyvízhálózat üzemeltetése 2012. június 01. napjától az ÉRV Zrt-
vel kötött üzemeltetési szerződés keretében történik. A vezetékek állapota már 
elavult teljes rekonstrukcióra van szükség. Az önkormányzat nem rendelkezik saját 
vízbázissal, más szolgáltatótól kell vásárolnia. Ezáltal viszonylagos kiszolgáltatott 
helyzetben van. Fontos feladat, hogy hosszútávra gazdaságos, jó minőségű, 
egészséges vízellátás biztosítva legyen a városban. 
Jelentős előrelépést tettünk azzal, hogy a Deák Ferenc út és az István király út 
közműhálózatát kicseréltük. 

 
2.2. Szennyvíz 

A szennyvízrendszer üzemeltetése során felmerült problémák következtében 
erősen átgondolandó az a megállapítás, ami a gazdasági programban szerepel, 
hogy a szennyvízrendszer állapota megfelelő. Szintén szükséges a vezetékhálózat 
és szennyvíztisztító telep rekonstrukciója. 
Jelentős előrelépést tettünk azzal, hogy a Deák Ferenc út és az István király út 
közműhálózatát kicseréltük, illetve felújítottuk. 
A KEOP-7.1.0/11-2013-0031 kódszámú pályázatban egy nagyobb volumenű 
projekt előkészítéséhez kapcsolódó feladatok valósulnak meg (tervezés, 
tanulmánykészítés, közbeszerzési eljárás lefolytatása), majd a 2014-2020-as 
pályázati ciklusban a megvalósításra kerül sor.  
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Terveink között szerepel a meglévő szennyvíz telep felújítása, a hiányzó 
rácsatlakozások kiépítése. A beruházás költségei várhatóan meghaladják az 1 
milliárd forintot. 

 
3. CSAPADÉKVÍZ -ELVEZETÉS 

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt a vízelvezető hálózatok a 
megnövekedett vízhozamokat nem tudták kellőképpen befogadni. Méretezett és 
megfelelően megépített, karbantartott rendszert kell kiépíteni, mely biztonsággal 
levezeti a csapadékot az érintett területekről.  
Tanulmányterv készült a város belterületi vízrendezésére, mely alapján 
megalapozott javaslatokat lehet előkészíteni az egyes részterületek tervezésére és 
csapadékvíz elvezetésének kiépítésére.  
Az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069 azonosító számú pályázati kiíráson elnyert 
támogatás, amelyből „Edelény város árvíz rekonstrukciója” történik meg a Bódva 
és a Katona József utakon az úttest burkolatának szélesítésével és a csapadékvíz 
elvezető árkok rekonstrukciójával, a Malomszög út és a Móricz Zsigmond utcákban 
a csapadékvíz elvezető árkok rendbetételével. A projekt összköltsége 136 724 545 
Ft. 

4. ÁRAMSZOLGÁLTATÁS  

Jelentős költség az energiadíj, melyhez hozzávéve az önkormányzati épületeket, 
intézményeket számottevő költséget jelent. Az áramdíj emelése is folyamatos, így 
minden megtakarítás akár hatványozottan is jelentkezhet. A belvárosi út 
beruházása során kétoldali közvilágítás kiépítésére került sor, energiatakarékos 
fogyasztókkal. Az István király út teljes kisfeszültségű, és közvilágítási hálózata 
megújult. 

 
5. ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÁS  

Az alternatív energia terjedésével lehetőség nyílik gazdaságosabb energiaforrások 
használatára. Azonban azt tudni kell, hogy a beruházások költségesek, 
megtérülési idő elég hosszú és a karbantartása is jelentős költéséggel jár. Ettől 
függetlenül a felújítások, fejlesztések során már prioritást kell, hogy élvezzen 
minden beruházás esetében, hiszen a exponenciálisan emelkedő közüzemi díjak 
mindinkább vonzóvá teszik az ilyen beruházásokat és nem utolsó sorban a 
megtérülési idő is rövidül. Kedvező pályázati támogatással meg kell indítani az 
ilyen irányú fejlesztéseket. Ez esetben az önerőt tekintve az önkormányzat 
szempontjából a megtérülési idő jelentősen lerövidül. 

Alternatív energia hasznosítására kerül sor az Edelényi Nefelejcs Óvoda 
épületében és a Gimnázium épületében is. Mind két intézményben napkollektorok 
segítik az épület meleg víz ellátását. 

6. VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁS  

A városközpont fejlesztése érdekében benyújtott pályázat keretében 2012-ben 
támogatást nyert az önkormányzatunk, ennek köszönhetően 2013. évben 
megindításra kerültek az ÉMOP-3.1.2/A-09 Funkcióbővítő város rehabilitáció 
pályázat keretében tervezett projektelemek. 
ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 azonosító számú „Edelény belvárosának 
értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése (I. ütem)” pályázat keretén belül megújul 
Edelény városközpontja.  
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Az edelényi könyvtár és az Polgármesteri Hivatal épületének teljes rekonstrukciója 
történik meg, valamint a városközpontba található járdák, köztetek is felújításra 
kerülnek. A projekt megvalósulása folyamatban, a kétéves projekt zárására 
előreláthatólag 2014 nyarán kerül sor. A beruházás összköltsége 797.353.706,- Ft. 
A projekt magasépítési elemeinek keretében a Városi Könyvtár fejlesztése 
eredményeképpen egy a lakosság és az intézmény vezetése részére 
komfortosabb funkciót biztosító és az akadálymentesítési követelményeket is 
kielégítő létesítmény épül. A Polgármesteri Hivatal épületének egy részének 
városrendezési távlati elképzelés figyelembevétele miatt visszabontásra kerül. 
Összességében 360 m2 alapterület bővüléssel egy korszerűbb alaprajzi 
elrendezésű és felszereltségű zárt udvart körbeölelő hivatali és egyéb közfunkciót 
biztosító épületet kap a város, mely szintén az akadálymentesítési követelmények 
biztosításával létesül.  

 
7. FOGLALKOZTATÁS  

A Start munkaprogram keretében újabb járdaépítési program valósul meg 2013-
ban. Ennek során 6218 m2  járda építésére került sor. 

Kistérségi startmunka mintaprogram keretében mezőgazdasági termelő 
tevékenység folyt az Edelény Város Önkormányzatának tulajdonában álló 0300/11 
hrsz földterületen 5 hektár nagyságú termőföld megművelésével. A program 
kapcsán burgonya, bab illetve hagyma termesztésére került sor. A program 
eredményeként megtermelt termények az önkormányzat tulajdonában álló 
iskolakonyha illetve a szociális szolgáltató központ konyhájára került kiszállításra. 
A termelés megkönnyítésére burgonya vetőgép megvásárlása történt. 

A közfoglalkoztatási programokban folyamatosan részt vesz Önkormányzatunk, 
intézményeink és Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. is. 

8. TEMETŐK 

A városban több temető van, elhelyezkedésük, használhatóságuk, bővíthetőségük 
nagyban eltér. A temetkezés biztosítása érdekében napjainkban időszerű 
foglalkozni a temető bővítéssel, esetlegesen egyházi kezelésből önkormányzati 
kezelésbe történő átvételével. Ehhez azonban szükséges a temetők 
paramétereinek ismerete. Döntést csak a vizsgálatok lefolytatását követően 
célszerű meghozni. A Császtai úti és a Finkei köztemetők üzemeltetésére kötött 
szerződés 2013-ban lejárt, megtörtént az üzemeltetési tevékenység újra 
pályáztatása, amelyen a korábbi szolgáltató nyerte el újabb 5 évre a jogot a 
működtetésre. 

V. 
 

KULTURÁLIS , TURISZTIKAI FEJLESZTÉS  

1. KULTURÁLIS FEJLESZTÉS  

Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 azonosító számú az „Edelény belvárosának 
értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése (I. ütem)” elnevezésű pályázat keretén 
belül megvalósul az Edelényi Könyvtár felújítása és bővítése, a munkálatok 2014 
nyarán fejeződnek be. A beruházás értéke bruttó 184.150.000 Ft. A megújult 
épületben összesen 146 m2 területű szabadpolcos olvasóterem, illetve 42 m2 
alapterületű számítógépes olvasóterem áll az olvasni vágyók rendelkezésére az 
egyéb kiszolgáló és szociális helyiségekkel. 
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2. TURISZTIKAI FEJLESZTÉS  

A város életében várhatóan jelentős változást fog jelenteni a 2014 tavaszán a 
nagyközönség előtt megnyíló L’Huillier Coburg kastély, amely felújítási munkálatai 
a zárási fázisban tartanak. Az állami tulajdonban lévő kastély mögötti sporttelep az 
elmúlt évben értékesítésre került a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási 
és Szolgáltatási Központnak. Itt egy újabb elnyert pályázat segítségével az 
„Edelényi Kastélysziget Kulturális- Turisztikai Központ II. fejlesztési ütem valósul 
meg. Az itt található Angol Kert eredeti állapotú visszaállítása hozzájárulhat a 
turisztikai vonzerőnöveléshez és a város lakóinak is kikapcsolódást biztosíthat. 

2013-ban befejeződött az ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023 azonosító számú „Az 
edelényi Tájház bővítése a "Borsodi Földvár" interaktív bemutatóhely és 
gasztropince látogatóközpont kialakításával” pályázat, amely keretén belül 
70.992.625,-Ft összegből megvalósult a Tájház bővítése és felújítása. A volt istálló 
helyén megépült galériázott bővítményben és az udvartérben egy interaktív 
kiállítás is helyet kapott, amely látogathatóvá teszi a Tájházat egész évben. 
Várhatóan a kastély megnyitását követően ennek a múzeumnak is megnő a 
látogatottsága. 

A város szélén található, nagy múltra visszatekintő Földvárral kapcsolatban 
folyamatos a pályázati forrás keresése, ezzel is még szélesebb kínálati palettát 
nyújtva az idelátogatóknak. 

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a „Volt uradalmi 
pince-borház rekonstrukció” címmel a császtai Uradalmi pince felújítása iránt. A 
pályázat pozitív elbírálását követően 2013 végén megkezdődtek a kivitelezési 
munkálatok, amelynek köszönhetően a borház fogadóépülete a pincéhez 
csatlakozó eredeti borház építészeti jegyeinek figyelembevételével épül meg, 
természetesen a mai kor igényeit is figyelembe véve.  

VI. 
 

OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT  

Az elmúlt kettő tanévben jelentős változások következtek be a város oktatási 
intézményhálózatában.  

1. ÓVODÁK  

A 2011/2012-es tanévtől a Képviselő-testület döntése szerint megszüntetésre 
került a Városi Oktatási Központ. 

Az óvodai feladat ellátási helyekben nem történt változás, a korábbi években 
megszokott épületekben zajlik az óvodai nevelés, csak már kettő önálló 
intézmény, az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde, valamint az Edelényi 
Nefelejcs Óvoda keretei között. Ez utóbbi intézményt a 2013/2014-es tanévtől a 
Miskolci Apostoli Exarchátus vette át. Az intézmény Oltalom Tagóvoda néven 
kezdte meg a működését a Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda keretein 
belül. 

Az óvodákban folyó nevelési tevékenység eredményes. Az óvodák helyi óvodai 
programja sokszínű szakmai programot vállal föl, amelynek keretében az egyéni 
fejlesztést, differenciálást is igyekeznek megoldani. 
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Az ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017 azonosító számú „Az edelényi Nefelejcs Óvoda 
fejlesztése” pályázat keretén belül megújult 106.264.304, - Ft összegből az 
Edelényi Nefelejcs Óvoda. A beruházás 2012 szeptemberében ért véget. A 
fejlesztés az óvodai csoportszobák, öltözők, szociális helyiségeinek, a 
tornateremnek és a nevelői irodák felújítására irányult, az épület épületgépészeti 
hálózatának teljes cseréjével, illetve a megújuló energia felhasználás körében 1 db 
napkollektor felszerelésével a meleg víz gazdaságos előállítására. 

A városban található másik óvoda, a továbbra is önkormányzati tulajdonban lévő 
Mátyás óvoda rekonstrukciója jelenleg is folyamatban van. Az ÉMOP-4.3.1/A-11-
2012-0003 azonosító számú „Az edelényi Mátyás óvoda fejlesztése” pályázat 
keretén belül 126.315.789,- Ft összegből fog megújulni az intézmény egyik 
épülete. Kívülről új homlokzatképet kap az épület, belülről pedig a jelenkor 
igényeinek és az akadálymentesítés követelményeinek fog megfelelni az épület. 
Az eredetileg 3 óvodai csoport elhelyezésére alkalmas épület 4 csoport 
elhelyezését fogja lehetővé tenni úgy, hogy a gyermekek részére egy 60 m2 
alapterületű tornaszoba is rendelkezésre áll. A magastető átépítésével a 
tetőtérben kap helyet egy korszerű kazánház és az intézmény gazdasági, nevelői 
testületének irodái és szociális helyiségei. Az óvoda funkciójához tartozó földszinti 
helyiségek akadálymentesített kivitelben épülnek meg. 

2. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK  

A 2011/2012-es tanévtől az I. számú Általános Iskola fenntartói jogát a Miskolci 
Apostoli Exarchátus vette át. Az intézmény Szent Miklós Görögkatolikus 
Kéttannyelvű Általános Iskola néven kezdte meg a működését. 2012/2013. 
tanévtől az intézmény által ellátott feladatokat kibővítették, az elnevezése Szent 
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény névre változott. 

A Görög Exarchátus a fenntartásában lévő általános iskola fejlesztésére 
pályázatot nyújtott be sikeresen a mindennapos testnevelési órák 
megvalósításának elősegítése érdekében tornatermek építésére, illetve az alsó 
tagozatos épület felújítására. A beruházás becsült értéke meghaladja a bruttó 500 
millió forintot. 

A Borsodi Általános (II. számú Általános Iskola) fenntartását 2013. január 1. 
napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül az állam vette át, 
a működtetést az önkormányzat vállalta.  

A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának keretein belül az iskola 
udvarán, 2014 nyarán megépítésre kerül egy 12*24 méteres műfüves grundfoci 
pálya világítással, amely a tanulók és a városrész igényeit is szolgálni fogja. 

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0004 azonosító számú „Intelligens Iskolák kialakítása 
Edelény város fenntartásában, IKT fejlesztés a kompetenciaalapú oktatás 
elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő egységes 
közoktatási informatikai alapinfrastruktúra javítása révén” pályázat keretében 
Edelény Város Önkormányzata 2 általános iskolában is fejlesztetni tudta az 
informatikai hálózatot, új informatikai eszközöket szerzett be a diákok és a tanárok 
számára is.  
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Az oktatási rendszer átalakítása következtében 2013. január 1. napjától a 
pedagógiai szakszolgálat működtetéséről is Edelény Város Önkormányzatának 
kell gondoskodnia. Képviselő-testület döntése szerint a működtetéssel 
kapcsolatos feladatokat a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád 
Múzeum szervezeti keretei között biztosítja. 2013. január 1. napjától a köznevelési 
intézmények étkeztetését ellátó konyha is ezen intézmény telephelyeként működik 
tovább. 

3. KÖZÉPISKOLA  

A 2011/2012-es tanévtől a középiskola fenntartói jogát a Miskolci Apostoli 
Exarchátus vette át. Az intézmény Szent János Görögkatolikus Gimnázium és 
Szakképző Iskola néven kezdte meg a működését.  

2011. évben TIOP pályázat keretében digitális táblák és eszközök beszerzésére 
került sor a középiskolai és általános iskolai intézmény-egységeknél 46.430.000 Ft 
értékben. 

Korábbi években megvalósult az ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0012 azonosító számú 
„Az edelényi Izsó Miklós Gimnázium és Szakközépiskola korszerűsítése és 
bővítése” pályázat, amelynek keretében felújításra került az iskola. A beruházás 
értéke bruttó 241 639 771 Ft. 

 
4. FELSŐFOKÚ KÉPZÉS  

A gazdasági program végrehajtása ezen pontot érdemben nem érinti, a városban 
felsőfokú intézmény nem működik. 
 

VII. 
 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK  
 

1. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS  
 
Képviselő-testület döntésének megfelelően 2013. március 1. napjától a három házi 
gyermekorvosi körzet összevonásra került kettő körzetbe. Képviselő-testület az I. 
számú házi gyermekorvosi tevékenység ellátására feladat-ellátási szerződést 
kötött Dr. Elek Edit gyermekorvossal. a „I. számú házi gyermekorvosi körzetben 
továbbra is Dr. Balogh Enikő látja el a feladatot. A házi gyermekorvosi körzetek 
összevonásával remélhetőleg hosszú távon sikerült megoldani a gyermekek 
háziorvosi ellátását.  

Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051 azonosító számú „Edelényi egészségügyi 
intézmény komplex fejlesztése” című projekt keretében az Edelény, István király 
útja 65.szám alatt található fogorvosi, gyermek háziorvosi és védőnői szolgálatnak 
helyet adó épület felújítása valósul meg. A projekt megvalósításának költsége 55 
312 816 Ft, a megvalósulás 2014 végére várható. A fejlesztéssel a 
létesítményben a betegek ellátása akadálymentesített környezetben történik, a 
rendelők, várók, a védőnői szolgálat helyiségei felújításra kerülnek. Az épület 
energetikai korszerűsítésben részesül a homlokzat szigetelésével, korszerű 
gázkazán és napkollektor felszerelésével. 
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2. FEKVŐ- ÉS JÁRÓBETEG -SZAKELLÁTÁS  
 

A települési önkormányzatok fekvőbeteg szakellátó intézményeinek átvételéről 
szóló 2012. évi XXXVIII. törvény alapján 2012. május 1. napjától a Koch Róbert 
Kórház és Rendelőintézet - a intézmény működéséhez kapcsolódó ingó és 
ingatlan vagyon állami tulajdonba kerülésével együtt - állami fenntartásba került.  

 
VIII. 

 
SZOCIÁLIS FELADATOK  

1. SZOCIÁLPOLITIKA  
 

A gazdasági program elfogadásakor elsősorban a szociális támogatások 
természetbeni formáját részesítette előnyben. 

A képviselő-testület a helyi viszonyok és igények figyelembevételével 
meghatározta a helyben biztosítható ellátási formákat, valamint az egyes ellátási 
formák odaítélésének feltételeit. 

A támogatások megállapításának hatáskörét oly módon határozta meg, hogy 
amely támogatási forma különös szakértelmet igényel azt bizottság hatáskörébe 
telepítette (ilyen volt az ápolási díj, amely megszűnt) vagy amely gyakori elbírálást 
igényel szintén bizottsági hatáskör (ilyen volt az átmeneti segély és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás elbírálása). Jogszabály módosítása az említett két 
támogatásformát, illetve a temetési segélyt megszüntette és összevontan 
önkormányzati segély fogalomkörbe telepítette. 

Az azonnali támogatás biztosítása, mint pl. un. gyógyszertámogatás 
kérdéskörében a hatáskör Edelény Város Polgármesteréhez került. 

Ugyancsak polgármesteri hatáskörbe került az a támogatási forma, amely 
jövedelmi viszonyoktól függetlenül rendkívüli élethelyzet (pl. elemi csapás, 
bűncselekmény, közúti baleset stb.) bekövetkezésekor adható, és amelynek 
maximális összege 100.000,- Ft. E rendeletmódosítás biztosítja, hogy az 
önkormányzat váratlan élethelyzet bekövetkezése esetén tényleges segítséget 
tudjon nyújtani. 

A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ez a hatáskör, ez a munkamegosztás 
megfelelően szolgálja az elérni kívánt célt, a döntések minden esetben időben 
megszületnek, figyelembe véve természetesen a rendelkezésre álló pénzügyi 
keretet. 

Az eltelt években a képviselő-testület a helyi költségvetésben a szociálpolitikai 
feladatellátás anyagi feltételeit megteremtette, lehetőségekhez mérten biztosította 
a költségvetésben azt az összeget, amely hatékonnyá teheti a szociálpolitikai 
ellátást. 

Ennek megfelelően a költségvetésben biztosított keret évenkénti megoszlásban 
folyamatosan és időarányosan történt. 

A támogatási formák egy része alanyi jogon járó támogatási forma, így annak 
odaítélése valamennyi feltétel esetén nem tagadható meg, illetve ha az a helyi 
költségvetésben önrészt igényel, annak fedezeti forrását biztosítani kell. 
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Átgondolást igényel a Gazdasági Program azon elvárása, mely szerint „növelni kell 
a természetbeni támogatásokat”. 

Több esetben találkozhatunk olyan esettel, ami az igazi segítséget nem a 
természetbeni juttatás, azaz nem a víz, a villany költségeinek szolgáltatóhoz való 
átutalása az igény, hanem azonnali és hathatós segítségre van szükség, amikor a 
családoknak nincs mit enni, vagy nincs mivel tüzelni. 

Előtérbe kerül tehát a természetbeni támogatás helyett a tényleges pénzügyi 
támogatás igénye, amikor a családnak meg van az a lehetősége, hogy a kapott 
pénzügyi támogatást felhasználja, a tartozásokat, a szükségleteket pedig az 
anyagi lehetőségek figyelembevételével rangsorolja. 

Ugyanakkor a képviselő-testület a természetbeni ellátások fenntartása érdekében 
is tett intézkedést akkor, pl. amikor a város közterületeiről kivágott fák 
kedvezményes áron történő értékesítésére hatalmazta fel a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a gyakorlatban – a fizetésképtelen, de rászorult 
kérelmezők esetében – a Humánpolitikai Bizottság által biztosított támogatásból 
került lefedezésre.  

A támogatások jelentős része megalapozott, amikor a család jogosan vár anyagi 
támogatást az önkormányzattól, és úgy fogja föl, hogy az önhibáján kívül 
átmenetileg nehéz helyzetbe került család támogatása az önkormányzat joga és 
feladata. 

Van azonban az igénylőknek egy másik köre, akik valótlan adatok feltüntetésével, 
adatok elhallgatásával csupán „próbálkozik” támogatáshoz jutni, több esetben 
másnak a rovására. 

A rendszeres támogatások körében több méltánytalan jogszabályi helyzet nehezíti, 
vagy ellehetetleníti a családok megélhetését. Néhány példát említve ilyen az a 
jogszabályi rendelkezés, amely kimondja, hogy a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást meg kell szüntetni, sőt a támogatottat a támogatástól egy éves 
időtartamra el kell tiltani, ha az éves felülvizsgálatot megelőző egy évben 30 napos 
munkavégzést nem tud igazolni. Ez a jogszabályi rendelkezés figyelmen kívül 
hagyja azt a tényt, hogy a támogatott a munkavégzésnek önhibájából, vagy 
önhibáján kívüli okból nem tesz eleget, hiszen van olyan támogatott, aki mindent 
elkövet annak érdekében, hogy elhelyezkedjen, ezt igazolni is tudja, azonban rajta 
kívül álló okból ez eredménytelen, következésképpen munkát nem tud végezni, 
ráadásul a támogatást be kell szüntetni, sőt a támogatástól egy évre el kell tiltani. 

Korábban hiányos jogszabályi környezet tette lehetővé azt is, hogy az igénylő 
vagyona (gépkocsi tulajdon, illetve üzemben tartói jog, mint vagyonértékű jog) nem 
volt vizsgálható, hiszen a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal 
Okmányosztálya, mint adattal rendelkező, jogszabályi rendelkezésre hivatkozva az 
igénylő tulajdonát képező vagyontárgyak közlését megtagadta, következésképpen 
az ügyfél nyilatkozatát kellett mértékadónak tekinteni.  

A jogszabály módosítás – melynek kezdeményezésében hivatalunk is részt vett - 
már lehetővé teszi szociálpolitikai ügyben az ingó vagyon – gépkocsi létének 
vizsgálatát, amelynek eredményeként számos olyan igénylő kerül „kiszűrésre”, 
akik szándékosan mulasztják el az erre vonatkozó nyilatkozat megtételét. 
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Problémát jelent továbbra is az ország területén meglévő, de az igénylő által nem 
lakott, tehát vagyonnak számító ingatlan vizsgálta mivel a szociálpolitikai feladat- 
ellátás kapcsán a jogszabály csak helyrajzi szám szerinti keresésre ad 
lehetőséget, tehát az igénylő neve, adatai szerinti keresésre nincs lehetőség. 
Azonban ha az igénylő nem nyilatkozik ingatlanáról annak helyrajzi száma 
ismeretlen marad. 

Erre vonatkozóan jogszabály módosítást kezdeményeztünk, amely alapján a 
minisztérium kérelmünk illetékes tárcához való továbbításáról tájékoztatott. 

Az eltelt időszakok azt bizonyítják, hogy egyre nő azoknak a családoknak a 
száma, akik kénytelenek anyagi támogatásért, segítségért az önkormányzathoz 
fordulni. Ezért is fontos a kérelmekben feltüntetett anyagi helyzet valódiságának 
ellenőrzése, amely azt eredményezi, hogy a valóban rászorult családok 
részesüljenek szociális támogatásban.  

Az eltelt időszakban csökkent a támogatást jogalap nélkül igénybe vevők száma, 
valószínű azért, mert ezek visszafizetése érdekében a szükséges intézkedések 
megtételre kerültek és méltányosságból történő elengedésre ritkán került sor. 

Az elkövetkezendő időszakban a kérelmek vizsgálata kapcsán különös figyelmet 
kell fordítani a vagyoni helyzet ellenőrzésére és a támogatást a valóban 
rászorultak részére kell biztosítani. 

Az ellenőrzésekben közreműködik a Szociális Szolgáltató Központ, amely a 
gyermekkorúakat érintő támogatási formák elbírálásában nyújt kiemelkedő és 
jelentős segítséget részünkre. 

2. IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS OTTHONA 
 

A Szociális Szolgáltató Központ működése stabilizálódott. Az intézmény 
épületeinek felújítására és bővítésére pályázatot nyújtott be az intézmény, amely 
nem részesült támogatásban, de továbbra is folyamatban van újabb források és 
lehetőségek felkutatása. 
 

3. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS PEDAGÓGIAI SZAK- ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 
 

Edelény Város Önkormányzata sikeresen pályázott az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-
0007 azonosító számú „Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében” című 
projekt keretében az István király útja 58. szám alatt található ingatlan felújítására.  

A projekt során az Edelény, István király útja 58. alatt lévő épület felújításával, a 
belső terek átrendezésével, illetve az épület hátsó traktusában kialakítandó Idősek 
Klubjával egy minden szempontból, megfelelő komfortfokozatú ingatlannal fog 
rendelkezni városunk. A beruházás értéke 94 493 333 Ft, a megvalósulás 2014 
végére várható. 

2013. január 1. napjától a Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet 
fenntartását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül az állam vette 
át, működtetéséről Edelény Város Önkormányzatának kell gondoskodni. 
Képviselő-testület döntése szerint a működtetéssel kapcsolatos feladatokat a 
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum szervezeti keretei 
között biztosítja. 
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IX. 
 

KÖRNYEZETVÉDELEM, VÍZ- ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  

A gazdasági program előrevetíti a város környezetvédelmi programjának 
elkészítését. Ez egy fontos feladat, melyet mindenképen ütemezni szükséges és 
legkésőbb a gazdasági program határidején belül el kell készíteni. A 
környezetvédelemhez tarozik a parkok és zöldfelületek fejlesztése különösen városi 
környezetben, ezért mindenképpen ezen a területen is szükséges fejlesztést 
végezni. 
 
A hulladékgazdálkodás az Önkormányzat kötelező alapellátási feladata. Ennek 
ellátása az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási ZRt–vel kötött 
szerződés keretében történt 2013. december 31-ig. A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 2014. január 01-től hatályos 2. §. 37. pontja 
szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást csak hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és e törvény szerint minősített nonprofit 
gazdasági társaság végezhet. Tekintettel arra, hogy a szolgáltató tulajdonosi körénél 
fogva nyereségorientált szervezet, ezért a szolgáltatási szerződés a törvény erejénél 
fogva felmondásra került. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás a tagönkormányzatok megbízásából a jogszabályi előírásnak 
megfelelő hulladékgazdálkodási szervezetet hozott létre. A Zöld Völgy Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. a szolgáltatás ellátásra jelenleg még nem rendelkezik a szükséges 
hatósági engedélyekkel, ezért a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása 
érdekében a BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az egyes közszolgáltatások 
ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. 
törvény alapján Edelény hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes 
ellátására közérdekű szolgáltatóként a CIRKONT Hulladékgazdálkodási ZRt-t jelölte 
ki. A CIRKONT cégcsoport tagjaként az átmeneti időszakban ideiglenes 
szolgáltatóként az ÉHG ZRt. látja el az Önkormányzattal kötött megállapodás 
keretében.  

X. 
 

SPORT, SZABADIDŐ 

A gazdasági programban számításba vett tény, hogy az ország és az 
önkormányzatok nehéz anyagi helyzete miatt várhatóan a városnak kevesebb 
lehetősége lesz anyagi támogatásban részesíteni a sporttevékenységet szervező 
egyesületeket, sajnos beigazolódott. Azt a célkitűzést, hogy szélesebb támogatói 
réteg vállaljon részt az anyagi feltételek megteremtésében elsősorban a 
labdarúgóknak sikerült elérni, de ez az önkormányzat támogatási lehetőségeinek 
szűkölése miatt nem jelentette az anyagi feltételek javulását is. 

Az elmúlt évben a Kastély projekthez kapcsolódóan értékesítésre került a város 
nagy hagyományokra visszatekintő sporttelepe az ott található öltözőkkel, 
épületekkel együtt. Ezt követően új sporttelep kialakítását kezdte meg 
önkormányzatunk 2013-ban a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola és a 
Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola mögötti területen 
(Edelény, Borsodi út 36. Hrsz.: 1193/4). 
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Főként pályázati források felhasználásával megkezdődött a terület infrastrukturális 
fejlesztése. Megépítésre került 2013-ban 1 db nagyméretű műfüves pálya 105*68 
(111*72 m), továbbá támogatást nyertünk 1 darab műfüves félpálya és 1 darab 
nagyméretű élőfüves pálya kialakítására. A műfüves pálya építése 2014 nyarán, 
míg az élőfüves pálya 2015 nyarán kerül megépítésre. 
Újabb pályázati források felkutatása jelenleg is zajlik, amelynek keretében 400 
méteres salak atlétika pálya és salak teniszpálya is helyet kap a sporttelepen. 
Majd ezt követően a lehetőségeinket figyelembe véve kosár- és kézilabda pálya 
építése is tervezett. 
 
Mindezen sportlétesítményeket igénybe vevők igényeinek kielégítése érdekében 
szükség lenne egy komplex, multi funkciós épület kialakítására. Ebben öltözési 
lehetőséget biztosítanánk a városi sportegyesületek tagjainak, illetve a tömegsport 
résztvevőinek korszerű, a szabványoknak és az akadálymentesítés feltételeinek 
megfelelő vizesblokkal ellátott öltözők építésével. Szükség lenne továbbá a 
sporttelepen megrendezésre kerülő labdarúgó mérkőzések és egyéb versenyek 
versenyszabályzatának megfelelő feltételek (vendégöltöző, játékvezetői öltöző, 
versenyiroda) megteremtésének, továbbá raktárak, szertárak, büfék, és egyéb 
kiszolgáló helyiségek kialakítására is. 
Ezen beruházás önerőből való finanszírozása Önkormányzatunk jelenlegi 
lehetőségeit meghaladja, jövőbeni pályázati források felhasználásával kívánjuk 
megvalósítani. 

XI. 
 

INFORMATIKA  
 
1. ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁS MEGVALÓSÍTÁSA  
 

A helyi közigazgatás Magyarországon szervezeti és hatásköri szempontból is 
jelentős átalakulás alatt áll. 
Minden érintett érdeke, hogy az új önkormányzati intézményrendszer munkáját 
már egy egységes és korszerű informatikai rendszer támogassa. 2012 őszén 
indult az „Önkormányzati ASP központ felállítása” projekt, amely az 
önkormányzatok belső működésének támogatására és az elektronikus ügyintézési 
szolgáltatások nyújtására fókuszál.  

Az önkormányzatok az ASP központ jóvoltából, jelentős saját beruházás nélkül 
juthatnak hozzá korszerű informatikai rendszerekhez, illetve folyamatos 
üzletmenetet támogató szakrendszeri szolgáltatásokhoz.  

Mindezek által a hivatalok gyorsabban követhetik a jogszabályi változásokat is. A 
fejlesztésnek köszönhetően a helyi ügyintézők könnyebben tehetnek eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, és hozzáférhetnek majd a központi 
nyilvántartások adataihoz is. 

A szakrendszerek integrációjával pedig megszüntethetőek az ügyviteli és az 
adminisztrációs párhuzamosságok, ezáltal csökkenthetőek a költségek is. 
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2. TÉRINFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE  
 

Jelenleg rendelkezésre álló térképállomány elavult. Közműtérképek vezetése nem 
történt meg az elmúlt időben. Sok esetben csak bizonytalan papír alapú adatok 
állnak rendelkezésre, azok sem teljesen fedik le a várost. A jelenleg meglévő 
intranetes rendszer a hivatal dolgozóinak teszik lehetővé a város belterületi 
digitális térképének megtekintését, térképszelvény nyomtatását. A kor 
követelményeinek már ez nem felel meg ilyen szinten, főleg nem, ha hatékony 
munkavégzés is elvárt ezekben az esetekben. Ilyen irányú fejlesztések a hatékony 
és eredményes munka érdekében elengedhetetlenül szükségesek. Egy jól 
működő rendszer, alapvetően könnyíti meg a munkavégzést és tetemesen 
lerövidíti egy-egy munkaigényes feladat elvégzését. Ehhez azonban a 
naprakészség és redundancia-mentes adatbázis szükséges. Ezen rendszer 
megteremtéséhez a következőekben meghatározott feladatokat el kell végezni.  

 
XII. 

 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK  

Önkormányzatunknak négy külföldi településsel van testvérvárosi együttműködési 
megállapodása. 

A szlovákiai Szepsi minden évben megrendezett városi napjaira küldöttségünk 
utazik, amely koszorút helyez el Szepsi Laczkó Máté korábban emléktáblájánál, 
tavaly első alkalommal az akkor felavatott szobránál, majd részt vesz az ünnepi 
önkormányzati ülésen. A különböző kulturális és sporteseményeken városunkból 
többen megjelennek. Korábban alkalom nyílt arra, hogy borászaink 
bemutatkozzanak a szepsi művelődési központ alatt kialakított Borpincében, azzal 
a szándékkal, hogy folyamatos együttműködés alakulhasson ki az ottani gazdák 
és az Edelényi Hegyek Közössége között. 

A svájci Worbbal való együttműködésünk elsősorban az iskolák kapcsolatára 
épült. A tanulói csereprogram azonban megfeneklett, ottani okok miatt. A 
partnerséget korábban gondozó IG Worb pedig megszűnt, mint elnökük írta, a 
tagság érdektelensége miatt. A kapcsolat sorsában meghatározó szerepet 
játszhatott az is, hogy Peter Bernasconi már indult a polgármester-választáson. 
Utódjának természetesen gratuláltunk a sikeréhez, s jeleztük szándékunkat az 
együttműködés folytatására, de erre nem érkezett visszajelzés. 

A németországi Bad Sobernheim-mal folytatott tanulói csereprogram nem 
működik. Testvérvárosunk a 2008-ban pusztított szélvihar után jelentős anyagi 
segítséget nyújtott a helyreállításhoz, s ennek okán Rolf Kehl polgármestert 
díszpolgári címben részesítette az akkori Képviselő-testület. A németek korábbi 
edelényi látogatása alapján is meghívásunk volt viszontlátogatásra, de erre éppen 
a szélvihar, azután pedig a 2010. évi árvíz és annak – nem utolsósorban 
financiális – következményei miatt nem került sor. 

A lengyelországi Siewierz-zsel lassan egy évtizede élő és pezsgő az 
együttműködésünk. Ennek meghatározóan az az oka, hogy immár harmadik éve 
részt veszünk a Comenius Régió Együttműködések programban, amelynek révén 
uniós forrásból tudjuk finanszírozni a kapcsolattartást. Ennek keretében kétévente 
legalább három alkalommal és legalább tíz fővel utaznak delegációk a pályázatban 
meghatározott témákat feldolgozni.  
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Ezek részünkről az előző ciklusban a gyermekek tanórán kívüli foglalkoztatása, az 
iskolán kívüli szervezetek bevonása a nevelésbe, a hagyományápolás voltak, 
jelenleg pedig a környezettudatos magatartás kialakítása. A program keretében 
sikerült kiszélesíteni az együttműködést az önkormányzati kapcsolatokon túl az 
oktatás, a kultúra, legutóbb pedig a Przemsza labdarúgócsapat vendégszereplése 
és itteni edzőtáborozása révén a sport területére is. Jelentős segítséget nyújt az 
uniós támogatás a tanulói csereprogram folytatásához is, amelynek tekintetében 
persze nem szabad megfeledkezni a lengyel gyermekek fogadását és 
vendéglátását vállaló edelényi szülők áldozatvállalásáról sem. 

 

XIII. 
 

CIVIL KAPCSOLATOK  

A civil szervezetekkel az együttműködés továbbra is fennáll, és folyamatos. A civil 
szervezetek közül Önkormányzatunk folyamatosan támogatást biztosít a Bódva-
völgyi Tömegsport Egyesületnek, valamint az Edelényi Városi Sportegyesületnek. 
 

XIV. 
 

EGYHÁZAK  

A Miskolci Apostoli Exarchátus köznevelési intézmény fenntartóként való 
megjelenésével a Görögkatolikus Egyház tevékenysége bővült a városban, jelentős 
feladatot lát el a köznevelés terén (általános és középiskolai oktatás, nevelés), mely 
a jövőben az óvodai neveléssel bővülhet. 
 
Edelény, 2014. március 19. 

Molnár Oszkár 
polgármester 

 
 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Társulási megállapodás módosításáról és hulladékgazdálkodási terv jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 38./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
35/2014.(III.19.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Társulási Megállapodás módosításáról és hulladék-

gazdálkodási terv jóváhagyásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Társulási Megállapodás módosításáról és hulladékgazdálkodási terv 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás  
módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt - Társulási 
Megállapodást  a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 

2. Képviselő-testület a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Tervét a határozat 2. 
mellékleteként jóváhagyja. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 
Társulási Megállapodás aláírására. 

  
Határidő:  2014. március 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül: Társulás, osztályok 
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1. melléklet a 35/2014.(III.19.) határozathoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önko rmányzati Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulá si Megállapodása 

 
 

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

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

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

2013. augusztus 09., 
2013. november 06., 
2013. december 11.  

2014. február 19. napján 
 

Történt 
módosításokkal egységes  

szerkezetbe foglalva 
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Az alábbi felsorolt Önkormányzatok 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 tekintettel a hulladékgazdálkodási feladatok korszerű, hatékonyabb és 
célszerűbb megoldása érdekében, 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: Kazincbarcika Város Önkormányzata 3 700 Kazincbarcika,  
                                                                                                   Fő tér 4. 
1.3. A társulás önkormányzati tagjainak neve székhelye: 
1.3.1. Társult tagok: 

 Önkormányzat neve és címe Lakosságszám  Képviseli 
1.  Abod Község Önkormányzata 3753. 

Abod, Magyar út 42. 
215 Restyánszki Gábor 

polgármester  
2.  Aggtelek Község Önkormányzata 

3759. Aggtelek, Kossuth L. út 8. 
635 Horkay István 

polgármester 
3.  Alacska Község Önkormányzata 3779. 

Alacska, Dózsa Gy. út.7. 
824 Ujlaki Béla 

polgármester 
4.  Alsódobsza Község Önkormányzata 

3717. Alsódobsza, Rákóczi F. út 44. 
327 Bűdi Károly 

polgármester 
5.  Alsószuha Község Önkormányzata 

3727. Alsószuha, Dózsa Gy. út 3. 
463 Hevesi István  

polgármester 
6.  Alsótelekes Község Önkormányzata 

3735. Alsótelekes, Béke út 36. 
170 Bodnár Tibor 

polgármester 
7.  Alsóvadász Község Önkormányzata 

3811. Alsóvadász, Fő út 63. 
1580 Kiss Lászlóné 

polgármester 
8.  Arló Nagyközség Önkormányzata 

3663. Arló, Ady E. út 162. 
3920 Dr. Vámos Istvánné 

polgármester 
9.  Arnót Község Önkormányzata 3713. 

Arnót, Petőfi S. út 120. 
2616 Dr. Üveges István 

polgármester 
10.  Balajt Község Önkormányzata 3780. 

Balajt, Fő út 55. 
465 Szabó Zoltán 

polgármester 
11.  Bánhorváti Község Önkormányzata 

3642. Bánhorváti, Szabadság út 32. 
1474 Demeter Zoltán 

polgármester 
12.  Berzék Község Önkormányzata 3575. 

Berzék, Petőfi S. út 42. 
1071 Farkas László 

polgármester 
13.  Borsodnádasd Város Önkormányzata 

3671. Borsodnádasd, Alkotmány út 3. 
3324 Kormos Krisztián 

polgármester 
14.  Bőcs Község Önkormányzata 3574. 

Bőcs, Hősök út 2. 
2808 S. Nagy László 

polgármester 
15.  Dédestapolcsány Község 

Önkormányzata 3643. 
Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21. 

1612 Lukács László 
polgármester 

16.  Dövény Község Önkormányzata 3721. 
Dövény, Rákóczi F. út 11 

294 Szentgyörgyi 
Veronika 
polgármester 
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17.  Edelény Város Önkormányzata 3780. 
Edelény, István Király útja 52. 

10298 Molnár Oszkár 
polgármester 

18.  Égerszög Község Önkormányzata 
3757. Égerszög, Béke út 15. 

54 Pozsgai István 
polgármester 

19.  Farkaslyuk Község Önkormányzata 
3608. Farkaslyuk, Jószerencsét tér 1. 

1899 Gábor Dezső 
polgármester 

20.  Felsőkelecsény Község 
Önkormányzata 3722. Felsőkelecsény, 
Szabadság út 16. 

387 Nagy Albert  
polgármester 

21.  Felsőnyárád Község Önkormányzata 
3721. Felsőnyárád, Alkotmány út 8. 

1046 Kirila Ferenc 
polgármester 

22.  Felsőtelekes Község Önkormányzata 
3735. Felsőtelekes, Fő út 64. 

762 Fecske Sándor 
polgármester 

23.  Gesztely Község Önkormányzata 
3715. Gesztely, Szabadság tér 2. 

2809 Simon István 
polgármester 

24.  Gömörszőlős Község Önkormányzata 
3728. Gömörszőlős, Kassai út 38. 

83 É.Kovács Judit Éva  
polgármester 

25.  Hangony Község Önkormányzata 
3626. Hangony, Rákóczi F. út 138. 

1669 Hangonyi László 
polgármester 

26.  Hernádkak Község Önkormányzata 
3563. Hernádkak, Fő út 50. 

1779 Hajdu János 
polgármester 

27.  Imola Község Önkormányzata 3725. 
Imola, Rákóczi F. út 48. 

91 Osváth Katalin 
polgármester 

28.  Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata 
3741. Izsófalva, Izsó M. út 64. 

1854 Fodor Albert 
polgármester 

29.  Jákfalva Község Önkormányzata 3721. 
Jákfalva, Dózsa Gy. út 12. 

560 Vilcsek Ernő 
polgármester  

30.  Járdánháza Község Önkormányzata 
3644. Járdánháza, IV. Béla út 27. 

1918 Kovács Gábor 
polgármester 

31.  Jósvafő Község Önkormányzata 3758. 
Jósvafő, Petőfi S. út 33. 

279 Garan Béla 
polgármester 

32.  Kazincbarcika Város Önkormányzata 
3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. 

28965 Szitka Péter  
polgármester 

33.  Kánó Község Önkormányzata 3735. 
Kánó, Széchényi út 7. 

171 Gyenesné Garan 
Edina polgármester 

34.  Kelemér Község Önkormányzata 
3728. Kelemér, Tompa M. út 17. 

523 Kovács László Csaba 
polgármester 

35.  Kissikátor Község Önkormányzata 
3627. Kissikátor, Szabadság út 4. 

336 Kocsik László Csaba 
polgármester 

36.  Kondó Község Önkormányzata 3775. 
Kondó, Szabadság út 34. 

641 Lovas Bertalan 
polgármester 

37.  Kurityán Község Önkormányzata 3732. 
Kurityán, Kossuth L. út 36. 

1678 Sziráczki Sándor 
polgármester 

38.  Ládbesenyő Község Önkormányzata 
3780. Ládbesenyő, Kossuth L. út 64. 

302 Fedor Attila 
polgármester 

39.  Mályi Község Önkormányzata 3434. 
Mályi, Széchényi I. út 12. 

4131 Viszokai István 
polgármester 

40.  Mályinka Község Önkormányzata 
3645. Mályinka, Rákóczi F. út 5. 

497 Mihály Ferenc 
polgármester 
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41.  Meszes Község Önkormányzata 3754. 
Meszes, Fő út 39. 

200 Rozgonyi Tibor 
polgármester 

42.  Múcsony Nagyközség Önkormányzata 
3744. Múcsony, Fő út 2. 

3211 Viszlai Viktor 
polgármester 

43.  Nagycsécs Község Önkormányzata 
3598. Nagycsécs, Apponyi út 9. 

832 Gulyás Ottó 
polgármester 

44.  Nyékládháza Város Önkormányzata 
3433. Nyékládháza, Vasút út 16. 

4992 Urbán Sándorné 
polgármester 

45.  Onga Város Önkormányzata 3562. 
Onga, Rózsa F. út 18. 

4899 Madzin Tibor 
polgármester 

46.  Ormosbánya Község Önkormányzata 
3743. Ormosbánya, Petőfi tér 1. 

1675 Sike Ferencné 
polgármester 

47.  Ózd Város Önkormányzata 3600. Ózd, 
Városház tér 1. 

36044 Fürjes Pál 
polgármester 

48.  Parasznya Község Önkormányzata 
3777. Parasznya, Rákóczi F. út 23. 

1232 Horváth Jánosné 
Kecskeméti Ildikó 
polgármester 

49.  Perkupa Község Önkormányzata 
3756. Perkupa, Kossuth L. út 12. 

877 Molnár Zoltán 
polgármester 

50.  Putnok Város Önkormányzata 3630. 
Putnok, Kossuth L. út 5. 

7016 Tamás Barnabás 
polgármester 

51.  Radostyán Község Önkormányzata 
3776. Radostyán, Rákóczi F. út 40. 

634 Kelemen József 
polgármester 

52.  Ragály Község Önkormányzata 3724. 
Ragály, Rákóczi F. út 16. 

697 id Dusza László 
polgármester 

53.  Rudolftelep Község Önkormányzata 
3742. Rudolftelep, József A. út 43. 

758 Rozlozsnik Jánosné 
polgármester 

54.  Sajóbábony Város Önkormányzata 
3792. Sajóbábony, Bocskai I. út 2. 

2919 Nagy Imre 
polgármester 

55.  Sajóecseg Község Önkormányzata 
3793. Sajóecseg, Széchenyi I. út 27. 

1089 Rabi József 
polgármester 

56.  Sajógalgóc Község Önkormányzata 
3636. Sajógalgóc, Táncsics M. út 4. 

366 Bartus József 
polgármester 

57.  Sajóivánka Község Önkormányzata 
3720. Sajóivánka, Kossuth L. út 38. 

636 Seszták Ottó 
polgármester 

58.  Sajókaza Község Önkormányzata 
3720. Sajókaza, Petőfi S. út 11. 

3403 Stefán László Mihály 
polgármester 

59.  Sajókápolna Község Önkormányzata 
3773. Sajókápolna, Szabadság tér 25. 

391 Vass Lajos 
polgármester 

60.  Sajókeresztúr Község Önkormányzata 
3791. Sajókeresztúr, Rákóczi f. út 40. 

1553 Kollár Miklós 
polgármester 

61.  Sajólászlófalva Község 
Önkormányzata 3773. 
Sajólászlófalva,Vörösmarty út 15. 

434 Rácz Lajos 
polgármester 

62.  Sajóvelezd Község Önkormányzata 
3656. Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10. 

854 Pál Katalin 
polgármester 

63.  Serényfalva Község Önkormányzata 
3729. Serényfalva, Kossuth L. út 63. 

1059 Szerna Csaba 
polgármester 
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64.  Sóstófalva Község Önkormányzata 
3716. Sóstófalva, Kossuth L. út 36. 

255 Sztrakon Béla 
polgármester 

65.  Szalonna Község Önkormányzata 
3754. Szalonna, Tanácsház tér 1. 

1079 Balogh Zsolt 
polgármester 

66.  Szendrőlád Község Önkormányzata 
3751. Szendrőlád, Fő út. 63. 

1938 Vadászi Béla 
polgármester 

67.  Szikszó Város Önkormányzata 3800. 
Szikszó, Kálvin tér 1. 

5699 Füzesséri József 
polgármester 

68.  Szögliget Község Önkormányzata 
3762. Szögliget, Kossuth L. út 57. 

647 Tóthné Mihalik 
Katalin polgármester 

69.  Szőlősardó Község Önkormányzata 
3757. Szőlősardó, Széchényi út 10. 

134 Holló István 
polgármester 

70.  Szuhafő Község Önkormányzata 3726. 
Szuhafő, Petőfi S. út 4. 

170 Szalóczy Gyuláné 
polgármester 

71.  Szuhakálló Község Önkormányzata 
3731. Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 

1027 Dávid István 
polgármester 

72.  Tardona Község Önkormányzata 
3644. Tardona, Kossuth L. út 32. 

1099 Danada János 
polgármester 

73.  Teresztenye Község Önkormányzata 
3757. Teresztenye, Rákóczi F. út 18. 

30 Brogli Attila 
polgármester  

74.  Trizs Község Önkormányzata 3724. 
Trizs, Petőfi S. út 19.KÖZSÉGI Ön. 

230 Mácsi Istvánné 
polgármester 

75.  Újcsalános Község Önkormányzata 
3716. Újcsanálos, Hősök tere 1. 

889 Perge István 
polgármester 

76.  Vadna Község Önkormányzata 3636. 
Vadna, Kassai út 25. 

658 Bencze Péter 
polgármester 

77.  Varbó Község Önkormányzata 3778. 
Varbó, Rákóczi F. út 41. 

1157 Üveges Géza 
polgármester 

78.  Varbóc Község Önkormányzata 3756. 
Varbóc, Dózsa Gy. út 18. 

54 Ifj Molnár László 
polgármester 

79.  Zádorfalva Község Önkormányzata 
3726. Zádorfalva, Nagy út 16. 

462 Ruszó Zorán 
polgármester 

80.  Zubogy Község Önkormányzata 3723. 
Zubogy, Szabadság út 1. 

579 Pozsgai Viktor 
polgármester 

81.  Csokvaomány Község Önkormányzata 
3647. Csokvaomány, Széchenyi út 1. 

843 Mustos Tibor 
polgármester 

82.  Damak Község Önkormányzata 3780. 
Damak, Szabadság út 14. 

258 Baranyay Barnabás 
polgármester 

83.  Debréte Község Önkormányzata 3825. 
Debréte, Petőfi út 3. 

23 Kelemen József 
Gyula polgármester 

84.  Hegymeg Község Önkormányzata 
3786. Hegymeg, Petőfi út 20. 

125 Varga Zoltánné 
polgármester 

85.  Hidvégardó Község Önkormányzata 
3768. Hidvégardó, Tornai út 106. 

629 Matusz Tamás 
polgármester 

86.  Komjáti Község Önkormányzata 3765. 
Komjáti, Petőfi út 13. 

246 Bárczi László 
polgármester 

87.  Lak Község Önkormányzata 3786. 
Lak, Kossuth út 1. v 2. 

673 Garai Bertalan 
polgármester 
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88.  Lénárddaróc Község Önkormányzata 
3648. Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 66. 

287 Bárdos István 
Gusztávné Bolega 
Mariann 
polgármester 

89.  Nekézseny Község Önkormányzata 
3646. Nekézseny, Kossuth L. út 1. 

824 Varga Béla 
polgármester 

90.  Rakaca Község Önkormányzata 3825. 
Rakaca, Petőfi út 92. 

845 Kiss Béla 
polgármester 

91.  Rakacaszend Község Önkormányzata 
3826. Rakacaszend, Fő út 13.  

390 Lukács Attiláné 
polgármester 

92.  Sajómercse Község Önkormányzata 
3656. Sajómercse, Petőfi S. út 27. 

227 Kovács Zoltán 
polgármester 

93.  Sajóvámos Község Önkormányzata 
3712. Sajóvámos, Munkácsy út 2. 

2209 Komjáthy Lajosné 
polgármester 

94.  Sáta Község Önkormányzata 3659. 
Sáta, Széchényi I. út 19. 

1037 Bakos Péter 
polgármester 

95.  Selyeb Község Önkormányzata 3809. 
Selyeb, Hunyadi J. út 21./1. 

466 Taskó Béla 
polgármester 

96.  Tomor Község Önkormányzata 3787. 
Tomor, Kossuth út 75. 

234 Szilvai Attila 
polgármester 

97.  Tornabarakony Község 
Önkormányzata 3765. Tornabarakony, 
Dózsa Gy. út 34. 

19 Dr. Szilágyi Ferenc 
polgármester 

98.  Tornanádaska Község Önkormányzata 
3767. Tornanádaska, Kossuth út 44. 

696 Beri Tamás 
polgármester 

99.  Tornaszentandrás Község 
Önkormányzata 3765. 
Tornaszentandrás, Hunyadi út 4. 

225 Krajnyák Dénes 
polgármester 

100. Tornaszentjakab Község 
Önkormányzata 3769. 
Tornaszentjakab, Rákóczi út 23. 

229 Kondásné Galkó 
Mónika polgármester 

101. Uppony Község Önkormányzata 3622. 
Uppony, Széchényi út 65. 

309 Balogh Béla 
polgármester 

102. Viszló Község Önkormányzata 3825. 
Viszló, Fő út 70/a 

75 Répási Mihály 
polgármester 

103. Hangács Község Önkormányzata 
3795. Hangács, Szabadság út 21. 

573 Hajdú Zoltán 
polgármester 

104. Nyomár Község Önkormányzata 3795. 
Nyomár, Szabadság út 45. 

327 Bártfai Attila 
polgármester 

105. Becskeháza Község Önkormányzata 
3903. Becskeháza, Fő út 10. 

41 Székely Jenő 
polgármester 

106. Bélapátfalva Város Önkormányzata 
3346. Bélapátfalva, IV. Béla út.70. 

2996 Ferencz Péter 
polgármester 

107. Borsodbóta Község Önkormányzata 
3658. Borsodbóta, Széchényi út 32. 

962 Gulyás János 
polgármester 

108. Bódvalenke Község Önkormányzata 
3768. Bódvalenke, Petőfi S. út 1. 

206 Tóth János 
polgármester 

109. Boldva Község Önkormányzata 3794  
Boldva, Széchenyi út 50.  

2331 Csabai Gyula 
polgármester 
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110. Borsodszirák Község Önkormányzata 
3796  Borsodszirák,  Bartók B. út 48. 

1199 Tóth Attila 
polgármester 

111. Bánréve Község Önkormányzata 3654  
Bánréve, Kossuth L. u. 158. hrsz. 

1271 Hajdu Gábor József 
polgármester 

112. Berente Község Önkormányzata 3704. 
Berente, Esze Tamás út 18. 

1183 Juhász József 
polgármester 

113. Bódvarákó Község Önkormányzata 
3764. Bódvarákó, Szabadság út 22. 

93 Farkas Árpád 
polgármester 

114. Bódvaszilas Község Önkormányzata 
3763. Bódvaszilas, Kossuth út 21. 

1174 Fülöp József 
polgármester 

115. Domaháza Község Önkormányzata 
3627. Domaháza, Petőfi S. u. 9. 

876 Elek István 
polgármester 

116. Galvács Község Önkormányzata 3752. 
Galvács, Bereg út 10. 

96 Slezsák József 
polgármester 

117. Martonyi Község Önkormányzata 
3755. Martonyi, Fő út 52 

471 Vécsei István 
polgármester 

118. Muhi Község Önkormányzata 3552. 
Muhi, Rákóczi út 1.v 2. 

520 Czinglérné Tóth 
Gizella polgármester 

119. Nagybarca Község Önkormányzata 
3641. Nagybarca, Kossuth út 32. 

956 Vadnai Zoltán Géza 
polgármester 

120. Rudabánya Város Önkormányzata 
3733. Rudabánya, Gvadányi út 47. 

2741 Szobota Lajos 
polgármester 

121. Szendrő Város Önkormányzata 3752. 
Szendrő, Hősök tere 1. 

4259 Tomorszki István 
polgármester 

122. Szin Község Önkormányzata 3761. 
Szin, Szabadság út 18. 

818 Ötvös Bálint 
polgármester 

123. Szinpetri Község Önkormányzata 
3761. Szinpetri, Dózsa Gy. 58. 

264 Doszpoly Károly 
polgármester 

124. Szuhogy Község Önkormányzata 
3734. Szuhogy, József A. út 52. 

1258 Fóris Sándor 
polgármester 

125. Tornakápolna Község Önkormányzata 
3757. Tornakápolna, Dózsa Gy. 31 

22 Doszpoly Loránd 
polgármester 

 
1.4. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 
 
1.5. Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: az Mö tv.127. §-a szerint a székhely 
szerint illetékes 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. 
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 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, 
települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); biztosítása 
illetve a lakás- és helyiséggazdálkodás, és hulladékgazdálkodás megoldása. A 
hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 36.§-a alapján a települési 
önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással 
társulhatnak. 
 
A Társulás célja a tagoknak a  Mötv.13. § (1) bekezdésének 19. pontjában foglaltak 
szerinti kötelező hulladékgazdálkodási feladatai ellátásának biztosítása, továbbá 
hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása és fejlesztése, 
valamint e célkitűzések alapján igénybe vehető Európai Uniós és hazai támogatások 
elérése, igénybevétele érdekében a szükséges jogi és pénzügyi előfeltételek 
megteremtése, különös tekintettel a KEOP1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése 
tárgyú programra. 
 
Mindezek figyelembevételével a Tagok saját forrásaik kiegészítése, 
hulladékgazdálkodási feladataik megfelelő szinten történő ellátása és fejlesztése 
céljából, a szolgáltatások fenntarthatóságának biztosítása, a folyamatos 
közszolgáltatás biztosítása céljából továbbá a megfogalmazott célok megvalósítása, 
a már megvalósított hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, bővítése és 
működtetése érdekében Önkormányzati Társulás keretei között szervezik kötelezően 
ellátandó közfeladataikat. 
 
A 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: 
 
 3.1. A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén a 
hulladékgazdálkodás körébe tartozó eszközök, létesítmények, berendezések 
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése összehangolt fejlesztése, 
közös társulási programok kialakítása abból a célból, hogy a Sajó-Bódva völgye és 
környékén korszerű, az EU konform regionális hulladékgazdálkodási rendszert 
alakítsanak ki, a meglévő rendszert fenntartsák és fejlesszék, és a térségben 
elősegítsék 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. Ennek megfelelően a 
Társulás feladata a társulás közigazgatási területén a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos adminisztratív, tervezési és jogszabály előkészítési feladatok ellátása, 
így különösen: a hulladék keletkezésének megelőzésére, mennyiségének és 
veszélyességének csökkentésére, szelektív gyűjtésére vonatkozó tervezési és 
ellenőrzési, valamint kapcsolódó szaktanácsadási és oktatási feladatok ellátása és a 
Társulás közigazgatási területére vonatkozó egységes hulladékgazdálkodási terv 
készítése. 



 58

 
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 Ht. 
rendelkezéseire figyelemmel, valamint ennek működtetésére és szolgáltatás 
nyújtására az előbbi feltételeknek megfelelően. 
 
A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazdai feladatokat 
 
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. Az esetlegesen már megvalósított rendszer 
bővítésének fejlesztésének lehetőségeinek felmérése és ennek megfelelően 
bővítése fejlesztése, jogszabályoknak megfelelő keretek közötti fenntartásának és 
működtetésének megszervezése.  
 
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. 
 
3.2.6. A Társulás tagjai kötelesek minden rendelkezésükre álló eszközzel 
közreműködni a Projektek megvalósításában és működtetésében. Ennek során 
kötelesek: 
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- 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 bevonása 
 
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 Konzorcium), amelyben részletesen 
meghatározzák, hogy a Szakmai Konzorcium 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, 
települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); biztosítása 
illetve a lakás- és helyiséggazdálkodás, és hulladékgazdálkodás megoldása. A 
hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 36. §-a alapján a települési 
önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása. 
 
3.6. A társulás alaptevékenységi szakágazata 
 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
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3.7. Kormányzati funkciókódok 
 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

051020 
Nem veszélyes (települési) hulladék 
összetevőinek válogatása, elkülönített 
begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes 
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, 
ártalmatlanítása 

 
 
4. A Társulás jogállása, társult tagok: 
 
4.1.A Társulás a Mötv.87. §-ában foglalt rendelkezésnek és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 7.§-ának megfelelően 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. 
 
4.2. A Társulás alapító tagjai alapítói jogkörükben, képviselő-testületeiknek 
határozattal történő felhatalmazása alapján meghatározták a Társulás szervezeti 
rendszerét. 
 
4.3. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
5. 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 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 
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A Társulás bankszámlaszáma: 11734152-15549989-00000000 
 
5.1. A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű 
jogokból áll, amelyek a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják. 
 
A társulás által célul tűzött projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő 
vagyontárgyak a Társulás saját tulajdonába kerülnek. A Társulás, a jelen 
megállapodásban meghatározott keretek között, önállóan jogosult a tulajdonába 
kerüli vagyontömeg hasznosítására, a Társulás működésének időtartama alatt. A 
Társulás megszűnése esetén, a tagokat a Társulás vagyonából, a KEOP projekthez 
biztosított saját forrásuk/lakosságszám-arányában illeti meg tulajdoni részesedés. 
 
5.2. A Társulás bevételei: 
 
5.2.1. A tagok pénzügyi hozzájárulása 
 
A Társulás tagjait képező települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulást 
kötelesek fizetni. 
 
A pénzügyi hozzájárulás mértéke egy gazdasági évben a Társulás tagjait képező 
önkormányzatonként lakosságarányosan 100 Ft-/fő, azaz Száz forint/fő. A pénzügyi 
hozzájárulás alapját képez ő lakosság létszámának megállapítása az Mötv. 146. 
§ (3) bekezdése alapján történik.  A pénzügyi hozzájárulás 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 
pénzügyi hozzájárulást megállapítani a társult önkormányzatok képviselő-
testületeinek elfogadásával.  
 
A Társulási tagok a 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  
jelen Társulási megállapodásban foglaltak alapján a tagok hozzájárulnak, továbbá 
felhatalmazásukat adják. Ugyanez vonatkozik a fejlesztési, beruházási célra vállalt 
fizetési kötelezettség nem teljesítés esetére az ott írt szabályozási mód szerint. 
 
A Társulásban résztvevő önkormányzati tagok első ízben a megalakulást követő 30 
napon belül, majd évente folyamatosan minden év szeptember 30-ig kötelesek a 
pénzügyi hozzájárulást megfizetni. Szerződő felek a megfizetés módját banki 
átutalásban határozzák meg. 
 
A Társulás tevékenységi körének ellátásához az évenkénti működési költséget 
(tagok pénzügyi hozzájárulása) költségvetési rendeleteikben biztosítják. 
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5.2.2. A Társulás tagjai részéről nyújtott önköltségi árkompenzáció 
 
A jelen társulási megállapodás 1. számú mellékletét képezi a 2014. évre vonatkozó 
önköltségi árkalkuláció táblázata, melyet a tagok kifejezetten elfogadnak és 
felhatalmazást adnak a társulási tanács részére, hogy az önköltségi árkalkulációt 
minden év december hónapjában felülvizsgálja és szükség szerint a következő 
tárgyév vonatkozásában módosítsa, első alkalommal a 2015. év vonatkozásában A 
módosításhoz a társulási tanács minősített többséggel meghozott határozata 
szükséges. 
 
Az önköltségi árkalkuláció a jogszabályi szempontokat figyelembe vevő olyan 
számítás, amely a társulás tagönkormányzatai számára a folyamatos 
jogszabályoknak megfelelő közfeladat ellátás biztosításához szükséges önköltségi 
árat tartalmazza a lakosságszám és a közfeladat ellátásából származó bevételek 
alapján. 
 
A tagok rögzítik, hogy azon önkormányzatok, amelyek az éves önköltségi árhoz 
képest az 1. számú melléklet szerint bevételi hiánnyal rendelkeznek a társulás 
részére 2 részletben kötelesek a hiány összegét teljesíteni a tárgyév március 15. 
napjáig, valamint a második részlet tekintetében szeptember 15. napjáig, pénzügyi 
hozzájárulás címén. 
 
A Társulás az ezáltal keletkezett esetleges többletbevételt kizárólag a 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra fordíthatja, azzal, hogy az a rendszer 
fejlesztésére, a közfeladat ellátására kijelölt nonprofit, a társulás kizárólagos 
tulajdonában álló gazdasági társaság működésének és likviditásának biztosítására 
használható fel. 
 
A Társulási tanács minden év december hónapjában minősített többséggel döntést 
hoz a megelőző tárgyévet követően, az esetlegesen fennmaradó és fel nem használt 
többlet tekintetében, megállapítja annak mértékét. Az e bekezdés szerinti többlet 
lakosságszám-arányosan visszafizetésre kerül a társulás tagönkormányzatai 
számára az erről meghozott társulási tanács döntést követő 30 napon belül. 
 
5.2.3. 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.  
 
5.2.4. 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. 
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5.3. 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. 
 
5.4. 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. 
 
6. A Társulás szervezete 
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 6.1. 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.  
 
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.  
 
6.1.1. A Társulási Tanács tagjaiból elnököt és alel nököt választ. 
 
6.1.2. 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, alelnökének 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/ a Társulás költségvetésének, év végi beszámolójának és éves mérlegének 
elfogadása, 
g/ a 3.4. pontban foglaltak szerinti megállapodás jóváhagyása 
f/ a jelen megállapodásban meghatározott további esetek 
 
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. 
 
A Társulás tagjai mindegyikének minősített többségű döntése szükséges, az alábbi 
esetekben.  
a/ jelen Társulási megállapodás jóváhagyása és módosítása,  
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b/ a Társulás megszüntetésének elhatározása 
c/ az Mötv.50. §-ában foglaltakra nézve az Mötv. 95. § (3) bekezdésére tekintettel 
 
6.1.3. A Társulási Tanács ülését szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal, 
a Tanács elnöke által meghatározott időpontban kell összehívni. A Tanács ülését 
minden esetben össze kell hívni, amennyiben jelen szerződés 6.1.2. pontjában 
meghatározott kérdésben dönteni kell, ha azt bármelyik tag a napirend egyidejű 
megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében 
eljárva, azt a törvényességi felügyeleti jogokat a Mötv. 127. §-ban foglaltak alapján 
gyakorló Kormányhivatal kezdeményezi.  
 
6.1.4. A Társulási Tanácsot az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően a Tanács 
elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban. 
 
6.1.5. A Társulási Tanács tagjait alkotó Önkormányzatok képviselője a Társulási 
Tanácsban egy szavazattal rendelkezik. 
 
6.1.6. A Társulási Tanács határozatképes, ha a 6.1.5. pont alapján meghatározott 
szavazati joggal rendelkező képviselők vagy azok szabályszerűen meghatalmazott 
helyettes-képviselője több, mint fele az ülésen jelen van. A Társulási Tanács 
érvényes döntéséhez a legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 
meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának egyharmadát.    
 
A Tanács határozatképtelensége esetén az eredeti időpontot követő 7. napra, illetve 
a meghívóban megjelölt időpontra kell a Tanácsot ismételten összehívni. (Mötv.94. § 
(8) bekezdés) 
 
A Társulás tagja által a helyettesítésre adott meghatalmazás visszavonásig 
érvényes, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt 
tanácsülésre is. 
 
6.1.7. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező 
érvényűek.  
 
6.1.8. A Társulási Tanács ülésének napirendjét az Elnök határozza meg, azonban 
köteles a napirendjére venni azt az indítványt, amit bármely tag írásban napirendként 
tárgyalni kér. 
 
6.1.9. A Szakmai Konzorcium 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. 
 
6.1.10. A Társulási Tanács üléséről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell 
készíteni. A jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeire és megküldésére vonatkozóan 
az Mötv.52. § (1)-(2) bekezdései irányadóak, az Mötv.95. § (3) bekezdésére 
tekintettel. 
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A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulási Tanács által 
felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet az Elnök a törvényességi felügyeleti 
jogokat a Mötv.127. §-ban foglaltak alapján gyakorló Kormányhivatalnak 15 napon 
belül megküldi. 
 
6.1.11. 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 6.3. pontban foglalt pénzügyi ellenőrzés eredményének 
értékelése is. 
 
6.2. Az Elnök, a Társulás képviselete: 
 
6.2.1. A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács választja meg a 6.1.2. és 
6.1.6. 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 alelnököt választ. Az alelnök segítik az Elnök 
munkáját és teljes jogkörrel helyettesítik az Elnököt. Megbízatásuk időtartamára a 
6.2.1. pontban megfogalmazott, az Elnökre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 
 
6.2.2. Az Elnök ellátja a Társulás ügyeinek intézését. A Társulási Tanács a társulás 
gazdasági feladatainak ellátására Munkaszervezetet hoz létre, amely nem 
költségvetési szerv. 
 
6.2.3. 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. 
 
6.2.4. A Munkaszervezeten keresztül az Elnök: 
 
a/ irányítja a Társulás gazdálkodását, 
b/ gondoskodik a Társulás mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, 
éves beszámolójának elkészítéséről, 
c/ gondoskodik a Társulás könyveinek szabályszerű vezetéséről, 
d/ évente legalább egyszer jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 
működéséről, a Társulás feladatainak megvalósításáról. 
 
Továbbá az Elnök ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a Társulási 
Megállapodás, illetve a Társulási Tanács előír számára. 
 
6.2.5. Az Elnök az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal 
köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével a Társulásnak okozott kárért a 
polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel. 
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6.2.6. 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 pénzügyi hozzájárulástagok pénzügyi 
hozzájárulásának terhére abból fedezi. 
 
6.2.7. 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 Alelnök 
megbízatása nem szűnik meg. 
 
6.2.8. Az Elnök feladatainak ellátásához szakértőt is igénybe vehet a Társulás 
költségén. 
 
Az Elnök az aktuális feladatok kapcsán szükség szerint koordinációs értekezletet tart 
az Alelnökkel és a hulladékkezelési centrumnak helyt adó település 
polgármesterével. 
 
6.2.9. Az Elnök köteles jelen szerződés 5.2.2. pontjában meghatározott pályázatok 
benyújtására. 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 Alelnökre egyebekben az Elnökre vonatkozó szabályok az irányadóak. 
 
6.2.10. Az elnök megbízása megszűnik: 
- önkormányzati tisztségének megszűnésével, 
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 
- a Társulás Tanács által történő visszahívással,  
- lemondással, 
- elhalálozással 
 
A Tanács alelnökének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó 
rendelkezések az irányadók.  
 
A Tanács alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a 
Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rendben teljes jogkörrel 
helyettesíti.  
 
6.3. Pénzügyi Bizottság 
 
6.3.1. A Társulási Tanács tagjai közül az Elnök javaslata alapján 9 tagú Pénzügyi 
Bizottságot választ. A Pénzügyi Bizottság 1 tagját a Társulási Tanács a Pénzügyi 
Bizottság elnökének választja meg.  
 
A Pénzügyi Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vesz a hulladékkezelési 
centrumnak helyt adó település polgármestere. 
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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 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 Alelnök. 
 
6.3.2. 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. 
 
6.4. 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. 
 
6.5. Munkaszervezet 
 
A társulás munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyönkormányzata, 
Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el, mely feladatok 
ellátására 3 fő külön kijelölésre kerül. 
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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, műszaki vezető, valamint adminisztrátor 
 
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény, továbbá azzal összhangban a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény egyes rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az 
irányadó. 
A társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a társulás elnöke 
jogosult, azzal, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 207§ (2) 
bekezdésében foglaltak tekintetében is a Társulás Elnöke gyakorolja a tulajdonosi 
jogokat.  
 
6.6. 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. törvény, valamint 
az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány 
rendeletrendelkezéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni.  
 
7. A Társulásra átruházott önkormányzati döntési jo gkör 
 
A Társulás tagjait képező önkormányzatok képviselő-testületei – szükség szerint az 
önkormányzati rendeleteik egyidejű módosítása mellett – figyelemmel a Mötv.42. §-
ára is – a Társulásra ruházzák az alábbi feladat és hatásköröket: 
 
a) jelen szerződés 3.4. pontjában meghatározott Szakmai Konzorciummal való 
megállapodás megkötése, a Társulási Tanács jóváhagyása esetén 
 
b) jelen szerződés 3. pontjában meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatos 
üzemeltetői szerződések megkötése, 
 
c) jelen szerződésben a Társulás feladatainak ellátása érdekében a Társulási 
Tanácsra átruházott valamennyi feladat és hatáskör. 
 
8. A Társuláshoz való csatlakozás 
 
8.1. A Társulás tagja lehet a térség és a térségbe tartozó településekkel területi és 
gazdasági kapcsolatban álló települési önkormányzat, amelynek képviselő-testülete 
a Mötv 89 § (2) bekezdésében foglaltak szerint minősített többséggel a Társulásba 
való belépés mellett dönt és a Társulási Megállapodásban foglaltakat 
önkormányzatra vonatkozóan magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint 
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vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Társulás munkájában, a tagdíjat 
költségvetésében tervezi, és azt befizeti a Társulás részére. 
 
8.2. A Társuláshoz történő csatlakozásról a Társulási Tanács határoz 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. 
 
8.3. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. A csatlakozási 
szándék kinyilvánításához a társulni kívánó képviselő-testület 6 hónappal korábban 
minősített többséggel meghozott határozata szükséges, melyről a Társulási tanácsot 
értesíteni kell. A határozatban 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. 
 
9. A Társulás, tagsági viszony megsz űnése 
 
9.1. A Társulási Megállapodás módosításának feltéte lei 
 
A Társulási Tanács által meghozott döntést a Társulás minden tagjának képviselő-
testületi határozattal el kell fogadnia. A Társulás tagjai kötelesek a zavartalan 
működés biztosítása végett a Társulási Tanács ülésén készült jegyzőkönyv 
megküldését követően tartandó képviselő-testületi ülésre elő terjesztenie a Társulási 
Tanács által meghozott döntést, és a meghozott határozatot megküldeni a 
munkaszervezet részére. 
 
9.2. Jelen Társulási Megállapodás megszűnik: 
 
a.) a 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. 
 
9.3. 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.  
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A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a pénzügyi 
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel. 
 
9.4. A Társulásból kiválni a naptári negyedév 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. 
 
Kiválás esetén a kiváló tag által nyújtott pénzügyi hozzájárulás a Társulás 
tulajdonában marad.  
 
Kiválás esetén a tag köteles a tárgyévi pénzügyi hozzájárulásnak megfizetésére és 
köteles a kiválásával a Társulásnak jogellenesen okozott kár teljes körű 
megtérítésére. 
 
A kiváló tag döntése meghozatalakor köteles a támogatási szerződések (pl: ISPA) 
ide vonatkozó pontjait figyelembe venni. 
 
9.5. A Társulási Tanács legalább hat hónappal korábban minősített többséggel, 
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 tag a megállapodásban vállalt pénzügyi 
hozzájárulását nem fizeti meg. 
 
A kizárást megelőzően az Elnök két alkalommal köteles a teljesítési határidő 
megállapításával felhívni az érintett képviselő-testületet. 
 
A tag kiválására vonatkozó szabályokat a tag kizárása esetén is értelemszerűen 
alkalmazni kell. 
 
10. Egyéb rendelkezések 
 
Jelen megállapodás a minden tag által történő aláírásának napján, - ha ez nem egy 
időben történik – a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba.  
 
Az Elnök köteles a Társulási megállapodást a 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 felügyeletet 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 fentiek szerint a jelen Társulási megállapodást a tagok képviselői – a tag 
önkormányzatok képviselő testületeinek minősített többségű határozattal hozott 
jóváhagyó és felhatalmazó döntése alapján eredeti példányban jóváhagyólag aláírták 
a döntés dátumának és határozatszámának feltüntetésével és csatolásával.  
 
1. melléklet 
 

Sorszám  Település 
KSH 2011. évi 
népszámlálás 

alapján (f ő) 

Településre 
jutó önköltség 

2014. 
1. Abod 215 1 529 655 
2. Aggtelek 635 4 517 819 
3. Alacska 824 5 862 493 
4. Alsódobsza 327 2 326 499 
5. Alsószuha 463 3 294 095 
6. Alsótelekes 170 1 209 495 
7. Alsóvadász 1580 11 241 187 
8. Arló 3920 27 889 528 
9. Arnót 2616 18 611 991 

10. Balajt 465 3 308 324 
11. Bánhorváti 1474 10 487 032 
12. Becskeháza 41 291 702 
13. Berente 1183 8 416 661 
14. Berzék 1071 7 619 817 
15. Bódvalenke 206 1 465 623 
16. Bódvarákó 93 661 665 
17. Bódvaszilas 1174 8 352 629 
18. Borsodbóta 962 6 844 318 
19. Borsodnádasd 3324 23 649 181 
20. Bőcs 2808 19 978 009 
21. Csokvaomány 849 6 040 360 
22. Damak 258 1 835 586 
23. Debréte 23 163 638 
24. Dédestapolcsány 1612 11 468 857 
25. Domaháza 876 6 232 456 
26. Dövény 294 2 091 715 
27. Edelény 10298 73 266 928 
28. Égerszög 54 384 192 
29. Farkaslyuk 1899 13 510 769 
30. Felsőkelecsény 387 2 753 379 
31. Felsőnyárád 1046 7 441 951 
32. Felsőtelekes 762 5 421 383 
33. Galvács 96 683 009 
34. Gesztely 2809 19 985 124 



 73

Sorszám  Település 
KSH 2011. évi 
népszámlálás 

alapján (f ő) 

Településre 
jutó önköltség 

2014. 
35. Gömörszőlős 83 590 518 
36. Hangony 1669 11 874 393 
37. Hegymeg 125 889 334 
38. Hernádkak 1779 12 657 008 
39. Hidvégardó 629 4 475 131 
40. Imola 91 647 435 
41. Izsófalva 1854 13 190 608 
42. Jákfalva 560 3 984 218 
43. Járdánháza 1918 13 645 948 
44. Jósvafő 279 1 984 994 
45. Kánó 171 1 216 610 
46. Kazincbarcika 28965 206 076 576 
47. Kelemér 523 3 720 975 
48. Kissikátor 336 2 390 531 
49. Komjáti 246 1 750 210 
50. Kondó 641 4 560 507 
51. Kurityán 1678 11 938 426 
52. Ládbesenyő 302 2 148 632 
53. Lak 673 4 788 177 
54. Lénárddaróc 287 2 041 912 
55. Mályi 4131 29 390 725 
56. Mályinka 497 3 535 994 
57. Martonyi 471 3 351 012 
58. Meszes 200 1 422 935 
59. Múcsony 3211 22 845 223 
60. Muhi 520 3 699 631 
61. Nagybarca 956 6 801 630 
62. Nagycsécs 832 5 919 410 
63. Nekézseny 824 5 862 493 
64. Nyékládháza 4992 35 516 460 
65. Onga 4899 34 854 795 
66. Ormosbánya 1675 11 917 081 
67. Ózd 36044 256 441 364 
68. Parasznya 1232 8 765 280 
69. Perkupa 877 6 239 570 
70. Putnok 7016 49 916 563 
71. Radostyán 634 4 510 704 
72. Ragály 697 4 958 929 
73. Rakaca 845 6 011 901 
74. Rakacaszend 390 2 774 723 
75. Rudabánya 2741 19 501 326 
76. Rudolftelep 758 5 392 924 
77. Sajóbábony 2919 20 767 738 
78. Sajóecseg 1089 7 747 882 
79. Sajógalgóc 366 2 603 971 
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Sorszám  Település 
KSH 2011. évi 
népszámlálás 

alapján (f ő) 

Településre 
jutó önköltség 

2014. 
80. Sajóivánka 636 4 524 934 
81. Sajókápolna 391 2 781 838 
82. Sajókaza 3464 24 645 236 
83. Sajókeresztúr 1553 11 049 091 
84. Sajólászlófalva 434 3 087 769 
85. Sajómercse 227 1 615 031 
86. Sajóvámos 2209 15 716 318 
87. Sajóvelezd 854 6 075 933 
88. Selyeb 466 3 315 439 
89. Serényfalva 1059 7 534 441 
90. Sóstófalva 255 1 814 242 
91. Szalonna 1079 7 676 735 
92. Szendrő 4259 30 301 403 
93. Szendrőlád 1938 13 788 241 
94. Szikszó 5699 40 546 536 
95. Szin 818 5 819 805 
96. Szinpetri 264 1 878 274 
97. Szögliget 647 4 603 195 
98. Szőlősardó 134 953 367 
99. Szuhafő 170 1 209 495 

100. Szuhakálló 1027 7 306 772 
101. Szuhogy 1258 8 950 262 
102. Tardona 1099 7 819 028 
103. Teresztenye 30 213 440 
104. Tomor 234 1 664 834 
105. Tornabarakony 19 135 179 
106. Tornakápolna 22 156 523 
107. Tornanádaska 696 4 951 814 
108. Tornaszentandrás 225 1 600 802 
109. Tornaszentjakab 229 1 629 261 
110. Trizs 230 1 636 375 
111. Újcsanálos 889 6 324 947 
112. Vadna 658 4 681 456 
113. Varbó 1157 8 231 680 
114. Varbóc 54 384 192 
115. Viszló 75 533 601 
116. Zádorfalva 462 3 286 980 
117. Zubogy 579 4 119 397 

  Összesen 201 938  1 436 723 344 
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2. melléklet a 35/2014.(III.19.) határozathoz 
 
 
 
 
 

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató  
Nonprofit Korlátolt  

Felelősségű Társaság  
 
 
 

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási  
Terve 

 
2014-2016 
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5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Víziközmű-hálózat bérleti és használati díj terhére történő felújításról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 39./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester elmondja, hogy a költségvetési rendeletben elfogadták a Tóth Árpád 
útnak azt a rövid szakaszát, amely a régi Bódva Étterem és a Takarékszövetkezet, 
Posta kereszteződéséig történő felújítását, aszfaltozását. Ezzel teljesen összhangban 
ennek a szakasznak az ivóvízvezeték rekonstrukcióját, illetve ugyanennek a 
szakasznak a szennyvízakna felújítását is elvégzik, így nem történhet meg, hogy 
leaszfaltozzák az utat és egy év múlva fel kell szedni, mert az ivóvizet, vagy a 
szennyvízhálózatot javítani kell. 
 
Ezt követően - mivel kérdés, vélemény nem volt, - az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
36/2014.(III.19.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Víziközmű-hálózat bérleti és használati díj terhére 

történő felújításról  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a víziközmű-hálózat bérleti és használati díj 
felhasználására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a víziközművek felújításához 
kapcsolódó, és a 2013. évi bérleti- és használati díj 
felhasználásáról szóló megállapodásokat a határozat 1. és 2. 
mellékleteként jóváhagyja. 

2./ Képviselő-testület a víziközművek felújításához kapcsolódó, 
és a 2014. évi bérleti-és használati díj felhasználásáról szóló 
megállapodásokat a határozat 3. és 4. mellékleteként 
jóváhagyja. 
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3./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
megállapodások aláírására, a beruházási, és felújítási 
feladatok elvégzéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalások 
megtételére, és a maradvány összegének évközben felmerülő 
víziközmű-fejlesztési feladatokra történő felhasználásra. 

 
Határidő: 2014.03.31., illetve a beruházások lezárásának napja. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok 

 
 

1. melléklet a 36/2014.(III.19.) határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
BBO-H-2014-29 

 
 

amely létrejött egyrészről az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízm űvek ZRt 
 

Székhely:   3700  Kazincbarcika, Tardonai út 1. 
Képviselő:    Ritter Géza vezérigazgató 
mint Víziközm ű-szolgáltató , 
 
másrészről az   Edelény Város Önkormányzat 
 

Székhely:  3780  Edelény, István király útja 52.  
Képviselő:    Molnár Oszkár polgármester 
mint Közműtulajdonos között. 
 
 

Megállapodás tárgya:   A 2013. évi tényleges bérleti-és használati díj 
felhasználása 

 
Preambulum 

 
Érintett felek a BBO-H-2013- 20.  számú, 2013.05.29-én kötött megállapodásban 
rögzítették a Víziközmű-szolgáltató által a Közműtulajdonos részére közműves  
ivóvíz szolgáltatás  vonatkozásában a 2013.évben fizetendő bérleti-és használati díj 
tervezett összegét, mely bruttó 13.200.000 Ft, továbbá megtervezték ezen fejlesztési 
forrás felhasználást az alábbiak szerint: 
 

1. Arany János úti DN 100 ac vezeték rekonstrukció  
   (DN110, KPE 450 fm)           10.684.708 Ft 
2. Lévai úti DN 100-as ac. Vezeték cseréjéhez szükséges  
    létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése 
    (DN 110, 300 fm)               381.000 Ft 
3. Megállapodás alapján Edelény István K. út, Deák F. út     2.134.292 Ft 
    víz, és szennyvíz vezeték rekonstrukció előleg 

 
A 2013-as üzleti év zárása után érintett felek a 2013-ban ténylegesen keletkezett 
bérleti-és  használati díj, és annak  fejlesztésekre történő felhasználásával 
kapcsolatban az alábbiakat rögzítik: 
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Felek a 2013. évben közműves ivóvíz szolgáltatás vonatkozásában ténylegesen 
keletkezett bérleti- és használati díj összegének beruházásra, felújításokra történt 
felhasználását jelen megállapodásban rögzítik. 
 
I. Érintett felek rögzítik, hogy 2013. évben a szolgáltatási díj részét képző - az 

önkormányzat tulajdonának, beruházási, felújítási forrását jelentő – bérleti- és 
használati díj összege 45 Ft/m3 + Áfa. 

 
II. Az éves bérleti-és használati díj összege a Víziközmű-szolgáltató és a 

Közműtulajdonos között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítettek 
alapján került meghatározásra, és elszámolásra.  
Az éves bérleti-és használati díjat a Víziközmű-szolgáltató negyedévente, a 
tényleges, fogyasztók által megfizetett fogyasztási mennyiség (2013-ban 239.374 
m3) alapján határozta meg a Közműtulajdonos részére. 

 
2013-ban a Közműtulajdonost megillető bérleti- és használati díj tényleges 
összege 10.771.830 Ft + Áfa, azaz bruttó 13.680.224 Ft. 

 
III. Felek rögzítik, hogy a tényleges bérleti- és használati díjat az alábbi munkák 

finanszírozására használták fel: 
 

1. Megállapodás alapján Edelény István K. út, Deák F. út                     2.134.292 Ft 
    víz, és szennyvíz vezeték rekonstrukció előleg 
 
2. 4 db tűzi vízcsap csere (B280/13szla, B1506/13 szla)           1.203.591 Ft  
         
       Összesen:                    bruttó   3.337. 883 Ft  

 
IV. Érintettek megállapodnak abban, hogy az ÉRV ZRt a 2013. évi bérleti- és 

használati díj és az annak terhére elszámolt felújítás különbözetét, a fejlesztésre 
fel nem használt bruttó 10.342.341 Ft-ot az Önkormányzat számlájára átutalja az 
elszámolásakor, melyet a Közműtulajdonos - a jogszabályban rögzítettek szerint 
– elkülönítetten kezel, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására 
használ fel a következő években.  

 
V. A fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írták alá az érintett felek, mely a megállapodás annak aláírásával hatályba lép. 
 
Kazincbarcika, 2014……………… 
 
 
 

__________________________   __________________________ 
Molnár Oszkár     Ritter Géza  

   Edelény Város Önkormányzat      ÉRV ZRt.  
       Polgármester            Vezérigazgató 
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2. melléklet a 36/2014.(III.19.) határozathoz  
 

MEGÁLLAPODÁS 
BBO-H-2014-30 

 
 
 

amely létrejött egyrészről az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízm űvek ZRt 
 

Székhely:   3700  Kazincbarcika, Tardonai út 1. 
Képviselő:    Ritter Géza vezérigazgató 
mint Víziközm ű-szolgáltató , 
 
másrészről az   Edelény Város Önkormányzat 
 

Székhely:  3780  Edelény, István király útja 52.  
Képviselő:    Molnár Oszkár polgármester 
mint Közműtulajdonos között. 
 
 

Megállapodás tárgya:   A 2013. évi tényleges bérleti-és használati díj 
felhasználása 
 

Preambulum 
 

Érintett felek a BBO-H-2013- 33.  számú, 2013.05.29-én kötött megállapodásban 
rögzítették a Víziközmű-szolgáltató által a Közműtulajdonos részére 
szennyvíztisztítási és kezelési szolgáltatás vonatkozásában a 2013.évben 
fizetendő bérleti-és használati díj tervezett összegét, mely bruttó 10.735.000 Ft, 
továbbá megtervezték ezen fejlesztési forrás felhasználást az alábbiak szerint: 
 

1. Tormás úti szennyvízvezeték rekonstrukció            4.100.708 Ft 

2. 9 db. szennyvízátemelő URH irányítástechnika kiépítése       2.000.000 Ft 

3. Szivattyú, villamosmotor felújítás, szivattyú beszerzés 
 és egyéb előre nem tervezhető felújítási munkák miatt           2.500.000 Ft 

4. Megállapodás alapján Edelény István K. út, Deák F. út           2.134.292 Ft 
    víz, és szennyvíz vezeték rekonstrukció előleg. 

 
A 2013-as üzleti év zárása után érintett felek a 2013-ban ténylegesen keletkezett 
bérleti-és  használati díj, és annak  fejlesztésekre történő felhasználásával 
kapcsolatban az alábbiakat rögzítik: 
 
Felek a 2013. évben szennyvíztisztítási-és kezelési szolgáltatás vonatkozásában 
ténylegesen keletkezett bérleti- és használati díj összegének beruházásra, 
felújításokra történt felhasználását jelen megállapodásban rögzítik. 
 
I. Érintett felek rögzítik, hogy 2013. évben a szolgáltatási díj részét képző - az 

önkormányzat tulajdonának, beruházási, felújítási forrását jelentő – bérleti- és 
használati díj összege 45 Ft/m3 + Áfa. 
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II. Az éves bérleti-és használati díj összege a Víziközmű-szolgáltató és a 
Közműtulajdonos között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítettek 
alapján került meghatározásra, és elszámolásra.  
Az éves bérleti-és használati díjat a Víziközmű-szolgáltató negyedévente, a 
tényleges, fogyasztók által megfizetett fogyasztási mennyiség (2013-ban 220.626 
m3) alapján határozta meg a Közműtulajdonos részére. 

 
2013-ban a Közműtulajdonost megillető bérleti- és használati díj tényleges 
összege –  9.928.170 Ft + Áfa, azaz bruttó 12.608.776 Ft. 

 
III. Felek rögzítik, hogy a tényleges bérleti- és használati díjat az alábbi munkák 

finanszírozására használták fel: 
 

1. Megállapodás alapján Edelény István K. út, Deák F. út   2.134.292 Ft 
    víz, és szennyvíz vezeték rekonstrukció előleg 
 
2. Szennyvíztisztító telepen gépi rács felújítása (B 1538/13 szla)     240.030 Ft 
 
3. Szennyvíztelepre szünetmentes tápegység  
    vásárlása (B706/13 szla)            14.770 Ft 
4. Szennyvízvezeték felújítás 34 fm a Szentpéteri úton 
    (B1531, B1532 szla)                    914.400 Ft 
5. Szivattyú, villamosmotor felújítás, szivattyú beszerzés              2.714.313 Ft 
 és egyéb előre nem tervezhető felújítási munkák miatt 
 (B57/13, B290/13, B310/13, B398/13, B704/13, B924/13, 
     B934/13, B1098/13, B1156/13, B1253/13)    

Összesen:              bruttó   6.017.805 Ft  
 
IV. Érintettek megállapodnak abban, hogy az ÉRV ZRt a 2013. évi bérleti- és 

használati díj és az annak terhére elszámolt felújítás különbözetét, a 
fejlesztésre fel nem használt bruttó 6.590.971 Ft-ot az Önkormányzat 
számlájára átutalja az elszámolásakor, melyet a Közműtulajdonos - a 
jogszabályban rögzítettek szerint – elkülönítetten kezel, és azt kizárólag 
víziközmű-fejlesztés finanszírozására használ fel a következő években.  

 
V. A fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írták alá az érintett felek, mely a megállapodás annak aláírásával hatályba lép. 
 
Kazincbarcika, 2014. március … 
 
 

_________________________   __________________________ 
Molnár Oszkár        Ritter Géza  

   Edelény Város Önkormányzat      ÉRV ZRt.  
       Polgármester     Vezérigazgató 
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     3. melléklet a 36/2014.(III.19.) határozathoz  
 

MEGÁLLAPODÁS 
BBO-H-2014-15 

 

amely létrejött egyrészről az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízm űvek ZRt 
 

Székhely:   3700  Kazincbarcika, Tardonai út 1. 
Képviselő:    Ritter Géza vezérigazgató 
mint Víziközm ű-szolgáltató , 
 
másrészről a    Edelény Város Önkormányzat 
 

Székhely:  3780  Edelény, István király útja 52.  
Képviselő:    Molnár Oszkár polgármester 
mint Közműtulajdonos között. 
 
 

Megállapodás tárgya:   A 2014. évi bérleti-és használati díj felhasználása 
 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. sz. törvény 18. §-a szerint ha 
jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását 
vagy a víziközmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az 
ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag 
víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel. 
 
Felek a 2014. évben ivóvíz szolgáltatás vonatkozásában tervezetten keletkező 
bérleti- és használati díj összegének beruházásra, felújításokra történő 
felhasználását jelen megállapodásban rögzítik. 
 
I. Érintett felek rögzítik, hogy 2014. évben a szolgáltatási díj részét képző - az 

önkormányzat tulajdonának, beruházási, felújítási forrását jelentő – bérleti- és 
használati díj összege 45 Ft/m3 + Áfa. 

 
II. Az éves bérleti-és használati díj összege a Víziközmű-szolgáltató és a 

Közműtulajdonos között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítettek 
alapján kerül meghatározásra, és elszámolásra.  
A bérleti-és használati díjat a Víziközmű-szolgáltató negyedévente, a tényleges, 
fogyasztók által megfizetett fogyasztási mennyiség alapján határozza, és fizeti 
meg a Közműtulajdonos részére. 
2014-ben a Közműtulajdonost megillető bérleti- és használati díj tervezett 
összege - a becsült fogyasztás alapján - bruttó 13.506.000 Ft. 

 
III. Szerződő felek rögzítik, hogy a tervezett bérleti- és használati díjat az alábbi 

munkák finanszírozására kívánják felhasználni: 
 

1. Megállapodás alapján István király út, Deák út ivóvíz-, szennyvíz- 
vezeték rekonstrukcióra használati díj előleg        2.134.292 Ft 

2. Tóth Árpád úti vezeték rekonstrukció (84 fm)        4.115.000 Ft 

3. 1 db közkút áthelyezés                20.400 Ft 

4. 17 db közkút szűkítés              259.100 Ft 
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5. Tűzcsap, tolózár cserék           2.540.000 Ft 

6. Ivóvízvezeték, és egyéb előre nem tervezhető felújítások      4.437.208 Ft 

                   Összesen:   bruttó 13.506.000 Ft  

IV. Víziközmű-szolgáltató az előre nem tervezhető, üzembiztonsági okokból 
évközben szükségessé váló jelentős összegű (éves használati díj keret 10%-át 
meghaladó - min. nettó 30 eFt - értékű) beruházásokról és felújításokról 
tájékoztatja a Közműtulajdonost. A többletmunkák értéke a bérleti- és használati 
díj terhére kerül elszámolásra. 

 
V. Érintett felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérleti- és használati díj 

és/vagy a felújítási munkák tervezett éves összege évközben a jelen 
megállapodásban rögzítettektől 10%-ot meghaladó mértékben megváltozik, úgy a 
jelen megállapodás módosítását kezdeményezik.  

 
VI. A felújítási munkák értékét a Víziközmű-szolgáltató a munka teljesítésekor – a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - kiszámlázza a 
Közműtulajdonos felé, mely számlák fizetési határideje az ÉRV ZRt. által 
fizetendő használati díj számlákkal szinkronban kerül meghatározásra. 
A fejlesztési költségeket tartalmazó számlák kiegyenlítése a használati díj 
elszámolás során a Víziközmű-szolgáltató és a Közműtulajdonos között 
érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítettek szerint – a felek között 
fennálló követelések értékéig – összevezetéssel, kompenzálással történik. 

 
VII. Érintettek megállapodnak abban, hogy: 
 
- az ÉRV ZRt a 2014. évi bérleti- és használati díj és az annak terhére elszámolt 

felújítás különbözetét, a fejlesztésre fel nem használt összeget az Önkormányzat 
számlájára átutalja – az előzőekben rögzítettek figyelembevételével – az 
elszámolásakor. 

 
- az esetben ha, az éves felújítás költsége meghaladja a 2014-re elszámolható 

bérleti- és használati díj mértékét, a többlet felújítási összeg pénzügyi rendezése 
érdekében a tulajdonos önkormányzat hozzájárul annak az előző években 
felgyülemlett és fel nem használt, vagy a következő év(ek)ben képződő bérleti- és 
használati díj terhére történő elszámolásához. 
A szükséges víziközmű-fejlesztések biztosítása az Önkormányzat felelőssége, 
amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fejlesztések 
elmaradásából adódóan a Víziközmű-szolgáltatót semmiféle felelősség nem 
terheli.  

 
VIII. A fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írták alá az érintett felek, mely a megállapodás annak aláírásával hatályba lép. 
 
Kazincbarcika, 2014. március 
 

 
_________________________   _________________________ 
          Molnár Oszkár     Ritter Géza  
   Edelény Város Önkormányzat      ÉRV ZRt.  
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4. melléklet a 36/2014.(III.19.) határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
BBO-H-2014-14 

 
amely létrejött egyrészről az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízm űvek ZRt 
 

Székhely:   3700  Kazincbarcika, Tardonai út 1. 
Képviselő:    Ritter Géza vezérigazgató 
mint Víziközm ű-szolgáltató , 
 
másrészről a    Edelény Város Önkormányzat 
 

Székhely:  3780  Edelény, István király útja 52.  
Képviselő:    Molnár Oszkár polgármester 
mint Közműtulajdonos között. 
 
 

Megállapodás tárgya:   A 2014. évi bérleti-és használati díj felhasználása 
 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. sz. törvény 18. §-a szerint ha 
jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását 
vagy a víziközmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az 
ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag 
víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel. 
 
Felek a 2014. évben szennyvíztisztítási-és kezelési szolgáltatás vonatkozásában 
tervezetten keletkező bérleti- és használati díj összegének beruházásra, felújításokra 
történő felhasználását jelen megállapodásban rögzítik. 
 
I. Érintett felek rögzítik, hogy 2014. évben a szolgáltatási díj részét képző - az 

önkormányzat tulajdonának, beruházási, felújítási forrását jelentő – bérleti- és 
használati díj összege 45 Ft/m3 + Áfa. 

 
II. Az éves bérleti-és használati díj összege a Víziközmű-szolgáltató és a 

Közműtulajdonos között érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítettek 
alapján kerül meghatározásra, és elszámolásra.  
A bérleti-és használati díjat a Víziközmű-szolgáltató negyedévente, a tényleges, 
fogyasztók által megfizetett fogyasztási mennyiség alapján határozza, és fizeti 
meg a Közműtulajdonos részére. 
2014-ben a Közműtulajdonost megillető bérleti- és használati díj tervezett 
összege - a becsült fogyasztás alapján - bruttó 12.287.000 Ft. 

 
III. Szerződő felek rögzítik, hogy a tervezett bérleti- és használati díjat az alábbi 

munkák finanszírozására kívánják felhasználni: 
 

1. Megállapodás alapján István király út, Deák út ivóvíz-, szennyvíz- 
vezeték rekonstrukcióra használati díj előleg        2.134.292 Ft 

2. Tóth Árpád úton szennyvízakna felújítások        2.540.000 Ft 

3. Egres úti átemelő gépészeti rekonstrukciója        3.862.000 Ft 
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4. Szivattyú, villamosmotor felújítási keret         1.905.000 Ft 

5. Egyéb előre nem tervezhető felújítási munkák kerete       1.845.708 Ft 

Összesen:   bruttó 12.287.000 Ft  
 
IV. Víziközmű-szolgáltató az előre nem tervezhető, üzembiztonsági okokból 

évközben szükségessé váló jelentős összegű (éves használati díj keret 10%-át 
meghaladó - min. nettó 30 eFt - értékű) beruházásokról és felújításokról 
tájékoztatja a Közműtulajdonost. A többletmunkák értéke a bérleti- és használati 
díj terhére kerül elszámolásra. 

 
V. Érintett felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérleti- és használati díj 

és/vagy a felújítási munkák tervezett éves összege évközben a jelen 
megállapodásban rögzítettektől 10%-ot meghaladó mértékben megváltozik, úgy a 
jelen megállapodás módosítását kezdeményezik.  

 
VI. A felújítási munkák értékét a Víziközmű-szolgáltató a munka teljesítésekor – a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - kiszámlázza a 
Közműtulajdonos felé, mely számlák fizetési határideje az ÉRV ZRt. által 
fizetendő használati díj számlákkal szinkronban kerül meghatározásra. 
A fejlesztési költségeket tartalmazó számlák kiegyenlítése a használati díj 
elszámolás során a Víziközmű-szolgáltató és a Közműtulajdonos között 
érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítettek szerint – a felek között 
fennálló követelések értékéig – összevezetéssel, kompenzálással történik. 

 
VII. Érintettek megállapodnak abban, hogy: 
 
- az ÉRV ZRt a 2014. évi bérleti- és használati díj és az annak terhére elszámolt 

felújítás különbözetét, a fejlesztésre fel nem használt összeget az Önkormányzat 
számlájára átutalja – az előzőekben rögzítettek figyelembevételével – az 
elszámolásakor. 

- az esetben ha, az éves felújítás költsége meghaladja a 2014-re elszámolható 
bérleti- és használati díj mértékét, a többlet felújítási összeg pénzügyi rendezése 
érdekében a tulajdonos önkormányzat hozzájárul annak az előző években 
felgyülemlett és fel nem használt, vagy a következő év(ek)ben képződő bérleti- és 
használati díj terhére történő elszámolásához. 
A szükséges víziközmű-fejlesztések biztosítása az Önkormányzat felelőssége, 
amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fejlesztések 
elmaradásából adódóan a Víziközmű-szolgáltatót semmiféle felelősség nem 
terheli.  

 
VIII. A fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írták alá az érintett felek, mely a megállapodás annak aláírásával hatályba lép. 
 
Kazincbarcika, 2014. március .. 
 
_________________________   ___________________________ 
           Molnár Oszkár          Ritter Géza  
   Edelény Város Önkormányzat           ÉRV ZRt.  

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

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
   Molnár Oszkár                     Vártás József 
     polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


