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 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2014. május 21-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. Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről 
 
2. Hozzájárulás Vizes János körzeti megbízotti megbízásához 
 
3. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-

kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés 
tudomásul vételéről, valamint ügyvezetői felmentvény megadásáról 

 
4. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
 
5. Borsodi Általános Iskola átszervezéséről 
 
6. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
7. Tóth Árpád út belvárosi szakaszának egyirányúsításáról 
 
8. Edelény, Borsodi út 36/b. szám alatt található általános iskola tetőszerkezetének 

statikai megerősítéséhez rendkívüli támogatás igényléséről 
 
9. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde tálalókonyha helyiségeinek felújításához 

kiegészítő fedezet biztosításáról 
 
10. Hősök terére tervezett szökőkút közműcsatlakozásainak kiépítéséhez fedezet 

biztosításáról 
 
11. Edelényi – Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatásáról 
 
12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
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13. Helyi Építési Szabályzat – M-k jelű övezetére vonatkozó előírások módosításáról 
 
Zárt ülés:  
 
1./ Fellebbezés elbírálása közgyógyellátás ügyében 

 
 
E d e l é n y, 2014. május 21.   
 
         Vártás József 

                jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én a 

Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt  ülésén.  
 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné, Csabai 

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

 
Tanácskozási joggal jelen volt:     Vártás József jegyző 
        Ambrusics Tibor aljegyző 

   Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője  
      
61./ előterjesztésnél:  
Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről  

 
       Deli Sándor ÉRV. Zrt. képviseletében 
62./ előterjesztésnél:  
Hozzájárulás Vizes János körzeti megbízotti megbízásához 
 
     Kaczvinczki Norbert Edelényi Városi Rendőr- 
     kapitányság képviseletében 
 
63./, 64./ előterjesztésnél:  
- A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-

kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés 
tudomásul vételéről 

- A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
 
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 

     Kft. ügyvezetője 
Illésné Dr.Kovács Magdolna könyvelő  

65./ előterjesztésnél:  
Borsodi Általános Iskola átszervezéséről    
 

Turóczi Bertalan Borsodi Általános Iskola igazgatója 
 

Molnár Oszkár polgármester köszönti a nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testület teljes 
létszámmal jelen van. 
 
Napirend előtt polgármester a város rendezetlenségével kapcsolatban szólt. Elmondta, 
hogy a napokban a sok csapadék következtében nagyon megnőtt a fű és a gaz a 
városban. A területek rendbetétele, eddig még azért nem történt meg, mert 2014. április 
30-tól május15-ig nem volt közfoglalkoztatás. A téli közfoglalkoztatás április 30-ig tartott és 
május 15. napjával indul a következő program, tehát két hétig nem tudták nyírni a füvet. A 
lakosságtól egy kis türelmet kér, megkezdték a közterületek kaszálását, keményen 
dolgoznak, egy kis idő kell még, hogy az elmaradást pótolni tudják, és hogy rend legyen a 
városban. 
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Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 
1. Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről 
      Előadó: ÉRV.Zrt. vezérigazgatója 
 
2. Hozzájárulás Vizes János körzeti megbízotti megbízásához 
      Előadó: polgármester 
 
3. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-

kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés 
tudomásul vételéről, valamint ügyvezetői felmentvény megadásáról 

     Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
4. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
     Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
5. Borsodi Általános Iskola átszervezéséről 
     Előadó: polgármester 
 
6. Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
7. Tóth Árpád út belvárosi szakaszának egyirányúsításáról 
      Előadó: polgármester 
 
8. Edelény, Borsodi út 36/b. szám alatt található általános iskola tetőszerkezetének 

statikai megerősítéséhez rendkívüli támogatás igényléséről 
      Előadó: polgármester 
 
9. ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú projekt keretében megvalósuló 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületének felújításához kiegészítő fedezet 
biztosításáról 

     Előadó: polgármester 
 
10. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde tálalókonyha helyiségeinek felújításához 

kiegészítő fedezet biztosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
11. Hősök terére tervezett szökőkút közműcsatlakozásainak kiépítéséhez fedezet 

biztosításáról 
      Előadó: polgármester 
 
12. Edelényi – Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatásáról 
      Előadó: polgármester 
 
13. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

 Előadó: polgármester 
 

Zárt ülés:  
1./ Fellebbezés elbírálása közgyógyellátás ügyében 
     Előadó: polgármester 
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Javasolja a nyílt ülésre felvenni az „Edelény Város Önkormányzat 34/2003. (XII.15.) 
önkormányzati rendeletének  - „Helyi Építési Szabályzat – M-k jelű övezetére vonatkozó 
előírások módosításáról”szóló 75./ számú előterjesztést, továbbá javasolja az ÉMOP-
4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú projekt keretében megvalósuló Családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat épületének felújításához kiegészítő fedezet biztosításáról” szóló 
előterjesztés levételét az ÁNTSZ költözésével kapcsolatos probléma miatt. 
 
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 módosító javaslatok elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester  javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását.  
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosításokkal együtt – 11 képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az alábbiak szerint: 

 
1. Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről 

           Előadó: ÉRV.Zrt. vezérigazgatója 
 

2. Hozzájárulás Vizes János körzeti megbízotti megbízásához 
           Előadó: polgármester 
 

3. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának, 
eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a 
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről, valamint ügyvezetői felmentvény 
megadásáról 

           Előadó: Kft. ügyvezetője 
 

4. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
           Előadó: Kft. ügyvezetője 
 

5. Borsodi Általános Iskola átszervezéséről 
           Előadó: polgármester 
 

6. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról 

           Előadó: polgármester 
 

7. Tóth Árpád út belvárosi szakaszának egyirányúsításáról 
            Előadó: polgármester 
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8. Edelény, Borsodi út 36/b. szám alatt található általános iskola tetőszerkezetének 
statikai megerősítéséhez rendkívüli támogatás igényléséről 

           Előadó: polgármester 
 

9. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde tálalókonyha helyiségeinek felújításához 
kiegészítő fedezet biztosításáról 

           Előadó: polgármester 
 

10. Hősök terére tervezett szökőkút közműcsatlakozásainak kiépítéséhez fedezet 
biztosításáról 

           Előadó: polgármester 
 
      11.Edelényi – Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatásáról 
           Előadó: polgármester 
 
      12.Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
           Előadó: polgármester 

 
13.Helyi Építési Szabályzat – M-k jelű övezetére vonatkozó előírások módosításáról 

       Előadó: polgármester 
 
Zárt ülés:  
 
1./ Fellebbezés elbírálása közgyógyellátás ügyében 
     Előadó: polgármester 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről  
Előadó: ÉRV Zrt. ügyvezetője 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 61./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester elmondja, hogy a törvényi változások miatt nem túl régen került át a 
szolgáltatás az Északmagyarországi Regionális Vízművekhez a víziközmű szolgáltatás. 
Az azóta eltelt időszakról a tapasztalata az, hogy egy végtelen korrekt kapcsolat alakult ki 
az ÉRV. Zrt. és az Önkormányzat között. A szolgáltatás úgy gondolja, hogy magas 
színvonalú, és bármilyen proléma merül fel, szinte azonnal intézkednek. Kéri tolmácsolni 
vezérigazgató úrnak és munkatársainak azt, hogy a rendkívül magas színvonalú 
szolgáltatástért és a nagyon korrekt kapcsolatért az önkormányzat köszönetét fejezi ki. 
 
Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
55/2014.(V.21.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az ÉRV Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zrt. tájékoztatóját, mely „az ÉRV ZRt. 2013. évi 
ivóvíz-, és szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről, Edelény 
város területén” és a tájékoztatót   tudomásul   veszi . 

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megköszöni a víziközmű üzemeltetőjének Edelény városban 
2013. évben végzett tevékenységét. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
 

2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Hozzájárulás Vizes János körzeti megbízotti megbízásához 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 62./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester.  Vizes János úr munkájához jó erőt és egészséget kíván. Köszönetét kéri 
tolmácsolni kapitány úrnak a kimagasló munkáért, kívánja, hogy Vizes János úr is így 
lássa el a munkáját. 
Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

56/2014.(V.21.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy :  Hozzájárulás Vizes János körzeti megbízotti 
megbízásához 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Hozzájárulás Vizes János körzeti megbízotti 
megbízásához című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja, hogy Vizes János r. főtörzsőrmestert az edelényi 
székhellyel működő körzeti megbízotti csoportba körzeti 
megbízotti (kutyavezető) tevékenységek ellátására 
megbízzák, majd kinevezzék 2014. június 01-jei hatállyal. 

 
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

eredményes és hatékony munkát kíván Vizes János körzeti 
megbízottnak. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: rendőrkapitány, osztályok 
 
 

3./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-
kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés 
tudomásul vételéről, valamint ügyvezetői felmentvény megadásáról 
Előadó: Kft. ügyvezetője 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 63./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester elmondja, hogy a tegnapi bizottsági ülés után e 
napirenddel kapcsolatban hangosabb véleményt adtak a képviselőtársak, és azon 
gondolkodott, hogy mi lehet ennek hátterében. Több tényező és objektív dolgok azok, 
amik szóba jöhetnek. Előszöris, amikor itt a beszámolót és az üzleti terv jóváhagyását 
nézte, a neve a Kft-nek Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft., a hangsúlyt a nonprofit 
szóra helyezné, amely nem nyereséggel, haszonnal működő Kft. A tárgy évben végzett 
tevékenység alapelveit emelné ki, ezen belül a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
esélyegyenlőségének elősegítését, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek 
képzésének, foglalkoztatásának elősegítését. Több településhez hasonlóan Edelény is 
igényelt egy bizonyos létszámú közfoglalkoztatott csoportot. Az igényt 150 főre adták be, 
120 főre kaptak ígéretet, végül 45 főnek a foglalkoztatását engedélyezték, amely a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretében történik.  
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Szerepel az alapcéljukban és tevékenységükben, hogy a közforgalom számára megnyitott 
út, híd fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységek 
végzése.  
Szeretné, ha tervet készítenének, hogy mikor, hol, mely időpontban várható - Edelény 
város területét felosztva - annak a munkának a végzése, ellenőrzése, hogy tudják, merre 
dolgoznak a foglalkoztatottak. Ez azért is jó volna, hogy tudják egymást ellenőrizni, 
kontrolálni, mert az a tapasztalata, hogy ha a képviselők nem könyörögnek azért, hogy a 
közterület rendben legyen a körzetükben, akkor az mindig marad, és elhanyagolódik egy-
egy városrész. Súlyosbító körülmény még a Kft. tevékenységére, hogy Lázár János 
államtitkár úr kijelentette hétfőn, a kormány célja az, hogy 2015. január 1-jétől minden 
munkaképes korú egészséges embernek legalább közmunkát biztosítson.   De, hogy mi 
lesz majd a kisfalvakkal, kistelepülésekkel, mert munkát addig is kellene végezni, és amire 
eddig azt mondták, hogy nem értékteremtő, annak most látják a hiányát, ami az előző 
kormányzati ciklusban is működött. Arra kéri ügyvezető urat, hogy prioritásokat tartsanak 
fenn, készítsenek tervet a város rendben tartására. Sokan rendben tartják házuk előtt a 
területet, de vannak idős emberek, akiknek ez gondot jelent, és vannak olyan 
közintézmények is, ahol szintén rendben tartják az előttük lévő közterületet, viszont 
vannak olyanok, akik elhanyagolják. Tehát látszik a pozitív példa és az ellenpélda is. 
Felvetette még az Isten-hegyi buszmegálló problémáját, amellyel kapcsolatban többször 
megkeresték őt is, hogy megcsinálnák, anyagot szereznének hozzá, csak munkaerő 
kellene, hogy befejezzék, mert amíg nincs mind a két oldalon befejezve a buszmegálló, 
addig nem engedélyezik, hogy ott megálló legyen. Itt úgymond az időseknek tesznek 
megint keresztbe, mert nekik nehézkes a gyalogos, vagy kerékpáros kijutás a 
szőlőhegyre. Azt kéri, segítsék már őket legalább annyival, hogy ezt intézzék el nekik, 
kapják meg az engedélyt ahhoz, hogy a busz megálljon. 
 
Polgármester  az elhangzottakhoz annyit kíván hozzáfűzni, hogy tegnapelőtt kérte Molnár 
Istvánt, a Kft. munkatársát, hogy üljenek le, nézzék meg, hogy milyen ütemezés szerint 
szeretnék a város közterületeit rendbe rakatni. Ez megtörtént és egy közösen elfogadott 
ütemterv alapján dolgoznak a közfoglalkoztatottak. A másik témában a lakossággal 
kapcsolatban elég felemás a kép. Nyilván az ember megérti, hogy az idős lakók már 
képtelenek saját ingatlanuk előtt a füvet lenyírni, az önkormányzat mindig is törekedett 
arra, hogy próbáljon segíteni annak, akinek kell, viszont azt szeretné nyomatékosan 
hangsúlyozni, a saját portája előtt mindenkinek kötelessége, hogy rendbe tartsa a 
közterület, a vízelvezető árkot. Azt ne várja el senki, hogy az önkormányzat mindenki előtt 
nyírja a füvet, ez lehetetlen. Az önkormányzat és a Kft. megpróbál mindent, hogy szép és 
rendezett legyen a város.         
 
Fischer Ferdinánd  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, igaz, 
hogy a fűnyírással el vannak maradva, erre vonatkozóan az ütemtervet leadták 
polgármester úrnak. A létszámot a múlt héten kapták meg, és mivel az eső is esett, a 
munkákat most tudták megkezdeni. Az ütemterv alapján, ahogyan haladnak, a jövő hét 
végére helyreáll a rend, és utol fogják érni magukat. Nagyon sok olyan terület van a 
városban, amely nem csak sarokházat és az előtte lévő terület érinti, hanem nagyon sok 
olyan egyéb olyan terület van, amelynek a rendben tartása, fűnyírása nem az ő feladatuk. 
Ők korábban is felajánlották, hogy nagyon csekély ellenszolgáltatásért végeznek a 
lakosság részére is fűnyírást, mert ingyen nem tudnak vállalni. Most is nagyon sok olyan 
terület van, ahol lenyírják, és amely nem a közterülethez tartozik. Tudni kell, hogy az elmúl 
év vége felé mindössze négy fő közcélú munkavállaló volt köztisztasági feladatokra. Ezzel 
a létszámmal elsősorban a belvárosra helyezték a hangsúlyt, és csak heti egy-két 
alkalommal tudtak külterületi részekre kimenni.  
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Vannak olyan dolgok, amik neki is „szúrják a szemét”, pl. a kastély előtti rész, ami tudják, 
hogy a műemlékhez tartozik, de elcsúfítja a gazos terület a Bódva és a kastély közötti 
részt. Kérdés, hogy ki fogja ezt a területet rendben tartani. Ezzel kapcsolatban 
megemlítette még a kastélyhoz tartozó, parkoló melletti füves részt, amit szintén 
rendszeresen nyírni kellene.  
Az elkészített ütemezést leadják, ennek megfelelően meg is csinálják, de úgy gondolja, 
hogy képviselői kérésekre nagyon sok olyan munkát végeztek, ami nem tartozott az ő 
területükbe.                                                                                                                                                                                                                            
A buszmegállóval kapcsolatban elmondta, hogy megépítették tavaly, ami 250 ezer forintba 
került. Az, hogy talán tudnak hozzá tenni, vagy betont olcsóbban adni, azért nekik nem 
annyi, hogy munkaerőt kell odatenni, ott van gépi munka, kell beton, stb. és itt piaci árral 
kell számolni, amely 500-600 ezer forint. Amennyiben pénzügyi forrást tud a testület 
biztosítsani, akkor a másik oldalon is megépítik a buszmegállót. 
 
Magyar Árpádné képviselő köszöni ügyvezető úrnak, hogy az Egresen is elkezdték a 
közterületeken a fűnyírást. Kéri, hogy az Egresen lévő focipályán, a földből kiálló 
vasdarabot szedjék ki a földből, mert az balesetveszélyes. Másik kérése, hogy a 
közmunkaprogramba csak edelényi lakost vegyenek fel, „vidékit” ne, mert tud olyanról, aki 
balajti lakos. 
 
Polgármester : Képviselő asszony egresi futballpályával kapcsolatos felvetésére 
elmondja, van olyan elképzelés, hogy úgy fogják rendbe tenni a jelzett focipályát, hogy 
megfordítják az elhelyezését azért, hogy ne a főútnak háttal legyen, hanem keresztbe, 
hogy tudjanak ott az egresiek futballozni. Ezt a közeljövőben megpróbálják megoldani. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő elmondja, hogy a balajti, Isten-hegy felé vezető 
buszmegálló állapota, több mint négy éves probléma. Az előző ciklusban kezdődött ez, 
illetve keresték meg a képviselőket, a polgármestert a szőlőbe járó idősebb lakosok azzal 
a kérelemmel, hogy buszmegálló létesüljön ott. Örökölték a problémát, nagyon sokszor 
keresték meg őt is, a polgámester urat, alpolgármester urat is ezzel az igényükkel. A négy 
évvel ezelőtti állapothoz képest valóban van annyi előrelépés, amit ügyvezető úr 
elmondott. Alpolgármester asszonynak szeretné mondani, hogy sok segítséget kaptak a 
kérelmezők, személyesen is intézett egy vállalkozóval 6 m3 betont ingyen. Az szeretné 
elérni, hogy az út másik oldalán is elkészülne. Ebben kéri polgármester úr, ügyvezető úr 
segítségét, hogy legalább a ciklus végére, őszre fejezzék be, hiszen jön majd a szüret, és 
nem csak a borsodiakat érinti, hanem sok más edelényit, akik oda kijárnak és nincs 
gépkocsijuk, nem tudnak másképp közlekedni. Ez óriási segítség lenne. 
A közterületek állapotával kapcsolatban elmondta, hogy emiatt nagyon sokat 
„szenvednek” főleg az egyéni képviselők, hiszen naponta keresik meg őket otthon, állítják 
meg őket az utcán, a munkahelyen azzal a problémával, ami a külterületeken van. 
Mindhárom egyéni képviselő nevében beszél, és tudják, hogy kevés volt a közmunkás, 
nincs pénz üzemanyagra. Az egyéni képviselők tiszteledíjukból felajánlják és biztosítják a 
fűnyíróhoz szükséges üzemanyagot. A gond az, hogy nincs megbízható ember, ezért azt 
szeretné, ha minden városrészre kapnának egy embert fűnyíró géppel és beosztanák, 
hogy mikor, melyik területen vágnák le a füvet. Ő nem a lakosok előtti fűnyírást kéri, 
Borsodon ezt igyekeznek maguk megoldani, de ahol beteg, idős emberek élnek, vagy 
közterület, - pl. a tájház, a játszótér környéke - ott szeretnék megoldani, akár úgy hogy az 
üzemanyagot kifizetik, csak legyen ember rá géppel, akit irányítanának felelősséggel, 
hogy hol végezzen fűnyírást. 
 
Polgármester úgy gondolja, hogy ezt a kérést, javaslatot a képviselők a szünetben 
megbeszélhetik ügyvezető úrral és közösen döntsék el, hogy hogyan tovább. 
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Korbély Györgyi Katalin képviselő a közmunkások által megépített járdák állapotára 
hívta fel a figyelmet, mert azon közlekedni nem lehet, mert kavicsdarabok állnak ki belőle. 
Ilyen a Kenderföldi út, Napsugár út. Meg kellene nézni, mikor lenne lehetőség rá, hogy 
ezek a járdák kijavításra kerüljenek. Ezt a problémát már tavaly is jelezte. 
 
Polgármester : Nem kételkedik képviselő asszony szavaiban, és ha tényleg így van, akkor 
ez elég komoly probléma. Ügyvezető úrral közösen a két utca járdaszakaszát meg fogják 
nézni. Amennyiben van máshol is ilyen probléma, kéri a képviselőket, hogy írják össze. 
 
Magyar Árpádné képviselő az utak kátyúzásával kapcsolatban szólt, kéri a benzinkúttal 
szemben lévő autókereskedésnél lévő rövid útszakasz kátyúzását elvégezni.  
 
Polgármester – mivel tovább kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatához módosító indítványt tesz. Javasolja az 1.pont kiegészítését, a „jóváhagyja” 
szó előtt az alábbi szövegrésszel: 
„a határozat mellékleteként” 
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot a módosítással együtt – 11 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
57/2014.(V.21.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi 

mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, 
közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a 
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi mérleg-
beszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági 
jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul 
vételéről, valamint ügyvezetői felmentvény megadásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) 
bekezdése alapján - a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. 
évi  „Egyszerűsített éves beszámoló”-ját, eredmény-kimutatását, 
és közhasznúsági jelentését a határozat mellékleteként 
jóváhagyja , valamint a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről szóló könyvvizsgálói jelentést  tudomásul  veszi.  
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2. Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján Fischer Ferdinánd 
ügyvezető 2013. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési 
tevékenységének megfelelőségét megállapítja, és a felmentvényt 
az ügyvezető részére megadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Ügyvezető, osztályok, FB elnök, Könyvvizsgáló 
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4./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
Előadó: Kft. ügyvezetője 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 64./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
58/2014.(V.21.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi 

üzleti tervének jóváhagyásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi 
„Üzleti terv” -ét a határozat mellékleteként  
jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:     polgármester 
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Melléklet az 58/2014.(V.21. )  
határozathoz
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5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Általános Iskola átszervezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 65./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatásául elmondja, hogy ennél az előterjesztésnél 
ne gondoljon senki bonyolult átszervezésre. Itt alapvetően a sajátos nevelésű 
gyermekek – autisták – miatti átszervezésről van szó csupán. 
Ezt követően - mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
59/2014.(V.21.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Borsodi Általános Iskola átszervezéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Borsodi Általános Iskola átszervezéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Borsodi Általános Iskola Szakmai Alapdokumentumának 
2014/2015. tanévtől hatályos módosításával egyetért, mely 
alapján a szakmai alapdokumentumban törvényi változás 
miatta átvezetésre kerülnek az az alábbiak: 
- az intézménynél a sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált oktatása: enyhe értelmi fogyatékos, autizmus 
spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők 
ellátásának bevezetése a szakmai alapdokumentumba, 

- integrációs felkészítés és képesség-kibontakoztató 
felkészítés. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Tankerület, osztályok 
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6./ Napirendi pont tárgya:  
 
„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 66./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
60/2014.(V.21.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt 

Működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási 
Megállapodásának módosításáról  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 
Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási 
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

1. Képviselő-testület a 184/2013. (IX.11), a 226/2013. (XII.11.) és 
a 9/2014. (II.12.) határozatokat hatályon kívül helyezi. 

2. Képviselő-testület a 2013. július 1. napjától hatályos Társulási 
Megállapodás módosítását a határozat 1. melléklete szerint 
jóváhagyja.  

3. Képviselő-testület az egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodást - a határozat 2. mellékleteként - jóváhagyja. 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás módosítása és az egységes szerkezetű 
módosított Társulási megállapodás aláírására. 

Határidő: 1-3. pont: azonnal 
4.pont: 2014. május 31. 

Felelős:   polgármester, jegyző 
Értesül: társult települések, titkárság, pénzügy, intézmény  
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1. melléklet a 60/2014.(V.21.)  határozathoz 
 

„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intéz ményt 
Működtet ő Intézményfenntartó Társulás” Társulási 

Megállapodásának módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 1. napjától 
hatályos és jóváhagyott, „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt 
Működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodás (a továbbiakban: 
Társulási Megállapodás) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
1. A Társulási Megállapodás II. szakasza helyébe az  alábbi rendelkezés lép:  

 
„A Társulás tagjainak neve, székhelye, képvisel ője és az önkormányzat 
számára ellátott feladat megnevezése: 
 

1. Neve:   Edelény Város Önkormányzata 
Székhelye:  3780 Edelény, István király útja 52. 
Képviselője:  Molnár Oszkár polgármester 
Ellátott feladat: étkeztetés, családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi 

segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás, 
nappali ellátás, és otthoni szakápolás 

 
2. Neve:  Tomor Község Önkormányzata 

Székhelye: 3787 Tomor, Kossuth Lajos út 75.  
Képviselője:  Szilvai Attila polgármester 
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

3. Neve:  Hegymeg Község Önkormányzata 
Székhelye:  3786 Hegymeg, Petőfi Sándor út 18.  
Képviselője:  Varga Zoltánné polgármester 
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

4. Neve:  Abod Község Önkormányzata 
Székhelye:  3753 Abod, Magyar út 42. szám  
Képviselője:  Restyánszki Gábor polgármester 
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi 

segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

5. Neve:  Balajt Község Önkormányzata 
Székhelye:  3780 Balajt, Fő út 55. szám 
Képviselője:  Szabó Zoltán polgármester 
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi 

segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás 

 
6. Neve:  Ládbesenyő Község Önkormányzata 

Székhelye:  3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64. szám 
Képviselője:  Fedor Attila polgármester 
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Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi 

segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás 

 
7. Neve:  Lak Község Önkormányzata 

Székhelye:  3786 Lak, Kossuth Lajos út 18. szám 
Képviselője:   Garai Bertalan polgármester 
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi 

segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás 

 
8. Neve:  Szakácsi Község Önkormányzata 

Székhelye:  3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. szám 
Képviselője:  Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester 
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi 

segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás” 

 
2. A Társulási Megállapodás III. szakasza helyébe a z alábbi rendelkezés lép:  

 
„ A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma  (2013. december 31-ei 

állapot): 

Település  Lakosság száma  
Abod 224 
Balajt          487 
Edelény    10 188 
Hegymeg                        128 
Ládbesenyő                               293 
Lak                                  668 
Szakácsi                        170 
Tomor 242 
Összesen: 12.400 

 
A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása 
nem jelenti a jelen társulási megállapodás módosítását.” 
 

3. A Társulási Megállapodás IV. 1. pontja helyébe a z alábbi rendelkezés lép: 
 

„1. A közös fenntartású intézmény neve: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ” 
 

4. A Társulási Megállapodás IV. 3. pontja helyébe a z alábbi rendelkezés lép: 
 
„3. Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe: 

3780 Edelény, István király útja 58. 
                                  3780 Edelény, Borsodi út 2. 

(gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés).” 
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5. A Társulási Megállapodás IV. 4. pontja helyébe a z alábbi rendelkezés lép: 
 

„4. A Mötv. 87. §-a alapján az Intézmény közös fenntartásával kapcsolatos 
feladat- és hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja a jelen Megállapodásban 
meghatározott keretek között.” 

 
6. A Társulási Megállapodás V. 2. szakasz 2.2 pontj a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
 

„2.2.Az Intézmény közös fenntartású alaptevékenységi körébe tartozik: 
 

kormányzati funkció megnevezése kormányzati funkció  száma 
Családsegítés                                                 107054 
Gyermekjóléti szolgáltatások                              104042 
Házi segítségnyújtás                                      107052 
Idősek, demens betegek nappali 
ellátása 

102030 

Időskorúak, demens betegek tartós 
bentlakásos szociális ellátása 

102021 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás            107053 
Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072410 
Szociális étkeztetés 107051 
Önkormányzatok és önkormányzati 
hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

011130 

Család- és nővédelmi egészségügyi 
gondozás 

074031” 

 
7. A Társulási Megállapodás V. 2. szakasz 2.3. pont ja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  
 
„2.3. A Társult Önkormányzatok a közös fenntartású Intézmény által a 2.2. 
pontban meghatározott kormányzati funkciók vonatkozásában gyakorolják e 
megállapodás keretében meghatározott fenntartói jogokat és teljesítik 
kötelezettségeiket.” 
 

8. A Társulási Megállapodás V. 2.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„2.7. Az Intézmény tekintetében az Szt.-ben, Gyvt.-ben, és külön jogszabályokban 
meghatározott fenntartói, irányítói jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.” 

 
9. A Társulási Megállapodás V. 2. szakasz 2.9. pont ja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  
 
„2.9. Az Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört a 
Társulási Tanács elnöke gyakorolja.” 
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10. A Társulási Megállapodás VI. 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok 
felével rendelkező tag jelen van és az általuk képviselt települések 
lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának 
felét. 

6.1. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata 
szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az 
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű 
többség). 

6.2. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata 
szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több 
mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.” 

 
11. A Társulási Megállapodás VI. 7. pontja helyébe a következ ő rendelkezés 

lép: 
 
„7. Minősített többség szükséges: 

a) a társulás elnökének megválasztásához és felmentéséhez 
b) a társulás által alapított vagy fenntartott, működtetett intézmény 

vezetőjének kinevezéséhez, felmentéséhez, fegyelmi elbocsájtásához, 
c) társulás intézményének létrehozásához, megszüntetéséhez 
d) társulás által létrehozott intézmény alapító okiratának elfogadásához, 

módosításához. 

Egyszerű többség szükséges: 
a) a társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához 
b) a társulás éves pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásához 
c) a társulás által benyújtásra kerülő pályázatok elfogadásához 
d) a társulás vagyonával való döntéshez.” 

 
12. A Társulási Megállapodás VII. szakasz 1. pontja  helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
 
„1. Társulási Tanács elnöke, a Társulás költségvetési koncepcióját és 
költségviselési tervezetét – a tervezés időszakában – egyezteti a Társulási 
Tanács tagjaival.” 
 

13. A Társulási Megállapodás  VIII. A Társulás vagy ona rendelkezés az alábbi 
ponttal egészül ki: 
 
„1.3. Az Edelény, belterület 1169. hrsz-ú, albetétként nyilvántartott, természetben 
Edelény, Borsodi út 2. szám alatti ingatlan, melyben a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatellátást biztosító intézmény működik, a benne lévő berendezései 
felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt Edelény Város 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll.” 
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14. A Társulási Megállapodás  IX. 2. pontja helyébe  az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. A Társulás és költségvetési szervei működését bármely társult tag és az erre 

jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező szervek és személyek 
ellenőrizhetik.  
A Társulás és költségvetési szervei belső pénzügyi ellenőrzése a folyamatba 
épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) és belső ellenőrzés 
útján biztosított. A belső ellenőrzés feladatait az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal – mint a munkaszervezet feladatait ellátó székhely 
szerinti Hivatal - jegyzője szervezi meg külső, megbízási jogviszonyban 
foglalkoztatott belső ellenőr útján. A megbízott belső ellenőrnek rendelkeznie 
kell a hatályos jogszabályok szerinti képesítéssel, regisztrációval és egyéb a 
munkavégzéshez szükséges feltételekkel. A belső ellenőr megbízási díja a 
Társulás költségvetését terheli. A belső ellenőr feladatát a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelettel összhangban a megbízási szerződés részletezi.” 

 
15. A Társulási Megállapodás XII. pontja az alábbi XII/A. ponttal egészül ki: 
 

„XII/A. Társulási Megállapodás módosításának feltét elei 

1. A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik társulási tag írásban 
kezdeményezheti. Az írásos kezdeményezésben meg kell határozni a 
módosítás célját, indokát és a Társulási Megállapodás módosítani kívánt 
pontját és a módosítás pontos szövegét. 

2. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését meg kell küldeni 
a társulás elnökének. A társulás elnöke a módosítás kezdeményezést a 
kézhezvételtől számított 8 napon belül megküldi a társult önkormányzatok 
polgármestereinek. 

3. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését a polgármester 
30 napon belül a tagönkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti. 

4. A tagönkormányzat képviselő-testülete a módosítási kezdeményezésről 
minősített többséggel dönt. 

5. Ha és amennyiben minden társulási tag képviselő-testülete elfogadta a 
módosítást, úgy a módosított Társulási Megállapodást a társult 
önkormányzatok polgármesterei aláírják.” 

 
16. A Társulási Megállapodás  XIII. Záró rendelkezé sek helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
 
„XIII. Záró rendelkezések 
 
A Társulási Megállapodás 2014. január 1. napjával lép hatályba.  

 
A Megállapodás módosításának hatályba lépésével a társult önkormányzatok   
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.25.) határozattal, 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2013.(VI.19.) határozattal, 
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Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.13.) határozattal, 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2013.(VI.19.) 
határozattal, 

Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.19.) 
határozattal, 

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2013.(VI.21.) 
határozattal, 

Irota Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2013.(VI.26.) határozattal, 

Komjáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2013.(VI.24.) határozattal, 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2013.(VI.20.) 
határozattal, 

Lak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.26.) határozattal, 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 29/2013.(VI.24.) 
határozattal. 

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013.(VI.22.) határozattal, 

Tornaszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.25.)  
 
határozattal jóváhagyott Társulási Megállapodása egyidejűleg hatályát veszti. 
 

2. A Társult Önkormányzatoknak a Társulási Megállapodást elfogadó határozatai 
jelen megállapodás mellékletei. 

 
3. A Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok polgármesterei írják alá. 
 
4. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 

többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, 
módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. 

 
5. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő vitás 

kérdéseiket elsődlegesen egymás között tárgyalásos úton, konszenzusos módon  
kívánják rendezni. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes 
egyeztetés nem vezetett eredményre. 

 
6. A Társult Önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulások működése 

során felmerülő vitás kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi bíróság 
dönt. 

 
7. A Társulási Megállapodást  annak elolvasása, tartalmának megértése után a 

Társult Önkormányzatok nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati 
akarattal teljességgel megegyezőt, az a hivatalok jegyzőivel együtt helyben 
hagyólag, saját kezűleg írják alá.  

 
8. Jelen Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi 

határozattal hagyták jóvá: 
A módosított Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-
testületei az alábbi határozattal hagyták jóvá: 
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Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014.(…)határozattal, 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a   /2014.(…)határozattal, 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014.(…)határozattal, 

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014.(…)határozattal, 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014.(…)határozattal, 

Lak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014.(…)határozattal, 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a  /2014 (…)határozattal, 

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014 (…)határozattal.” 

 
17. A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változat lanul érvényben maradnak. 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviseletében: 
Molnár Oszkár polgármester                                        
 
 ………………………………… 

                                                    P.H.    Dátum:  …………………………………. 
 
Tomor  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Szilvai Attila  polgármester                                              
 
………………………………… 
      P.H.    Dátum:  ………………………………  
 
Hegymeg Község Önkormányzat Képviseletében: 
Varga Zoltánné  polgármester                                           
 
………………………………… 
      P.H.    Dátum:  ……………………………… 
 
Abod  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Restyánszki Gábor polgármester                                         
 
………………………………… 
      P.H.    Dátum:  ……………………………… 
 
Balajt  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Szabó Zoltán polgármester                                             
………………………………… 
 
      P.H.    Dátum:  ……………………………… 
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Ládbesenyő  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Fedor Attila polgármester             
 
………………………………… 
 
      P.H.    Dátum:  ……………………………… 
 
Lak Község Önkormányzat Képviseletében: 
Garai Bertalan polgármester                                              
 
………………………………… 
 
      P.H.    Dátum:  ……………………………… 
 
Szakácsi  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Feketéné Bisztrán Ilona Mária  polgármester                    
 
……………………………… 
 
      P.H.    Dátum:  ……………………………… 
 
 
 



 57

2. melléklet a 60/2014.(V.21.) határozathoz 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS  
 

Preambulum 
(Módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
1. A jelen Megállapodásban szerződő Társult Önkormányzatok egymással 2008. év. 

június 1. napján – határozatlan időre - szerződést kötöttek: „Edelény és Környéke 
Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás  
létrehozásáról.” 

 
2. Szerződő Felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 146. § (1) bekezdésének, valamint Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IV. Fejezete, Kiegészítő szabályok 
5. pontjának megfelelően jelen Megállapodással az eredeti Társulási 
Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) felülvizsgálják és a törvény 
rendelkezéseinek megfelelően 2013. július 1. napjától kezdődő hatállyal – az alap 
Megállapodás felülvizsgálatának eredményeként – a Társulás jogi személyiségű 
Társulássá alakul át, és működik tovább a jelen Megállapodásban foglaltak 
szerint. 

 
3. A Megállapodás II. fejezetében megnevezett Önkormányzatok Képviselő-testületei 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 87. §-a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 90. § (4) bekezdésében, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezései szerint: 

a) a Mötv.13. § (1) bekezdés 8. pontjában, továbbá az Szt. 86. § (2) bekezdés a) 
pontjában és az 57. § (1) bekezdés e) pontjában a családsegítés, az Szt. 57. § 
(1) bekezdés d) pontjában a házi segítségnyújtás, és az Szt. 57. § (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

b) a Gyvt. 39. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező gyermekjóléti 
alapellátások szolgáltatásai, 

c) valamint a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, és az otthoni szakápolási 
tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet szerinti otthoni 
szakápolás feladatainak megvalósítására 

határozatlan időtartamra a Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: 
Intézmény) közös fenntartásában állapodnak meg.  
 

I. A Társulás neve, székhelye, jogállása: 
1. A Társulás neve:    Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 

Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás 
2. A Társulás székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
3. A Társulás jogállása: jogi személy 

 
II. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képvisel ője és az önkormányzat 

számára ellátott feladat megnevezése:  
 

1. Neve:   Edelény Város Önkormányzata 
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Székhelye:  3780 Edelény, István király útja 52. 
Képviselője:  Molnár Oszkár polgármester 
Ellátott feladat: étkeztetés, családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi 

segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás, 
nappali ellátás, és otthoni szakápolás, 

 
2. Neve:  Tomor Község Önkormányzata 

Székhelye: 3787 Tomor, Kossuth Lajos út 75.  
Képviselője:  Szilvai Attila polgármester 
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
3. Neve:  Hegymeg Község Önkormányzata 

Székhelye:  3786 Hegymeg, Petőfi Sándor út 18.  
Képviselője:  Varga Zoltánné polgármester 
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

4. Neve:  Abod Község Önkormányzata 
Székhelye:  3753 Abod, Magyar út 42. szám  
Képviselője:  Restyánszki Gábor polgármester 
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi 

segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

5. Neve:  Balajt Község Önkormányzata 
Székhelye:  3780 Balajt, Fő út 55. szám 
Képviselője:  Szabó Zoltán polgármester 
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi 

segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás 

 
6. Neve:  Ládbesenyő Község Önkormányzata 

Székhelye:  3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64. szám 
Képviselője:  Fedor Attila polgármester 
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi 

segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás 

 
7. Neve:  Lak Község Önkormányzata 

Székhelye:  3786 Lak, Kossuth Lajos út 18. szám 
Képviselője:   Garai Bertalan polgármester 

 
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi 

segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás 

 
8. Neve:  Szakácsi Község Önkormányzata 

Székhelye:  3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. szám 
Képviselője:  Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester 
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Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi 
segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás 

 
III. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszám a (2013. december 31-ei 
állapot): 
 

Település  Lakosság 
száma  

Abod 224 
Balajt          487 
Edelény    10.188 
Hegymeg                        128 
Ládbesenyő                          293 
Lak                                  668 
Szakácsi                          170 
Tomor 242 

Összesen: 12.400 
 

A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása 
nem jelenti a jelen társulási megállapodás módosítását. 

 
IV. A társulás által fenntartott intézmény megnevez ése: 
 

1. A közös fenntartású intézmény neve: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
2. A közös fenntartású intézmény székhelye: 3783 Edelény, Árpád út 29. 
3. Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe: 

3780 Edelény, István király útja 58. 
      3780 Edelény, Borsodi út 2. 
(gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés) 

 
4. A Mötv. 87. §-a alapján az Intézmény közös fenntartásával kapcsolatos 

feladat- és hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja a jelen 
Megállapodásban meghatározott keretek között. 

 
V.  A Társulás által ellátott feladat és hatáskörök  
 
1. A Társulás célja és a szolgáltatások igénybevétele 

1.1. A Társulás célja, hogy  
1.1.1. a Társulás keretében a szerződő Edelény és környéke települési 

önkormányzatok képviselő-testületei a Megállapodásban meghatározott 
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási ellátási formákat közösen 
szervezzék meg annak érdekében, hogy a társult települések minden 
lakója számára lehetőség nyíljon a legkorszerűbb szociális, 
gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételére, 

1.1.2. az intézmény fenntartásával a társult önkormányzatok közigazgatási 
területén a nevesített szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti 
alapellátási feladatok megoldottá váljanak, 
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1.1.3. a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgálati szakmai munka 
színvonala – az Intézmény költségtakarékos fenntartása mellett – 
emelkedjen, 

1.1.4. az Intézmény gazdálkodása során az egy ellátottra, gyermekre eső 
fajlagos költségek csökkenjenek, valamint  

1.1.5. Edelény város közigazgatási területén az otthoni szakápolás nyújtása 
biztosítható legyen. 

 
1.2. A Társulás szolgáltatásait valamennyi társult tag azonos feltételekkel veheti 
igénybe. 

 
2. A Társulás feladat  és hatásköre 
 

2.1. A Társulás feladat és hatásköre a társult önkormányzatok közigazgatási 
területén az Intézmény közös fenntartásával: 
a) az Szt. 57. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített étkeztetés, 
b) az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában nevesített házi segítségnyújtás, 
c) az Szt. 57.§ (1) bekezdés e) pontjában nevesített kötelező szociális 

alapszolgáltatási feladat, azaz családsegítés,  
d) az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontjában nevesített jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, 
e) az Szt. 57. § (1) bekezdés j) pontjában nevesített nappali ellátás, 
f) a Gyvt. 39.§-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás, 
g) az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 

szerinti otthoni szakápolás, valamint 
h) az Szt. 57.§ (2) bekezdés a) pontjában nevesített ápolást, gondozást nyújtó 

intézményi ellátás 
közös megvalósítására terjed ki. 
 

2.2.Az Intézmény közös fenntartású alaptevékenységi körébe tartozik: 
 

 
kormányzati funkció megnevezése kormányzati funkció  száma 

Családsegítés                                                 107054 
Gyermekjóléti szolgáltatások                              104042 
Házi segítségnyújtás                                       107052 
Idősek, demens betegek nappali 
ellátása 

102030 

Időskorúak, demens betegek tartós 
bentlakásos szociális ellátása 

102021 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás            107053 
Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072410 
Szociális étkeztetés 107051 
Önkormányzatok és önkormányzati 
hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

011130 

Család- és nővédelmi egészségügyi 
gondozás 

074031 
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2.3. A Társult Önkormányzatok a közös fenntartású Intézmény által a 2.2. pontban 
meghatározott kormányzati funkciók vonatkozásában gyakorolják e 
megállapodás keretében meghatározott fenntartói jogokat és teljesítik 
kötelezettségeiket. 

 
2.4. Az Intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. §-a szerint 
gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 

 
2.5. Edelény Város Önkormányzata biztosítja, hogy az Intézmény az Szt.-ben, 

Gyvt.-ben és a külön jogszabályokban foglalt követelményeknek megfeleljen. 
 
2.6. A Társult Önkormányzatok kinyilvánítják, hogy közös fenntartói minőségben 

vállalt szerepük a Megállapodás elveinek maradéktalan elfogadásával történik, 
tudomásul veszik, hogy a feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának 
biztosítása az ahhoz rendelt megfelelő költségek terhét rója a Társulás 
tagjaira. 

 
2.7. Az Intézmény tekintetében az Szt.-ben, Gyvt.-ben, és külön jogszabályokban 

meghatározott fenntartói, irányítói jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. 
 

2.8. Az Szt. 92. § (3) bekezdésében részletezett szolgáltatástervezési koncepciót – 
a Társulás által érintett feladatok tekintetében a Társulási Tanács határozattal 
hagyja jóvá és kétévente felülvizsgálja. 
 

2.9. Az Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört a Társulási 
Tanács elnöke gyakorolja. 

 
2.10. Az Edelény Város Önkormányzata irányítása alatt álló Intézmény 

közalkalmazottainak, közfoglalkoztatottjainak közalkalmazotti, illetve 
közfoglalkoztatotti jogviszonyát a Társulás jogi személyiségű társulássá 
történő átalakítása nem érinti. 

 
2.11. Edelény Város Önkormányzata az Intézménnyel kapcsolatos, a Társulás 

feladatait érintő döntéseiről – a meghozatalától számított 3 napon belül – a 
Társulási Tanács tagjait elektronikus úton tájékoztatja. 

 
VI. A Társulási Tanács  
 
1.  A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.  
 
2. A Társulási Tanácsot a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei által delegált 

tagok alkotják. 
 
3. Jelen Megállapodásban a Társult Önkormányzatok a Társulási Tanácsba a 

települések mindenkori Polgármestereit delegálják. 
 
4. A társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
  



 62

5. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. 
 
6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével 

rendelkező tag jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma 
meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának felét. 

6.1. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata 
szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az 
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű 
többség). 

6.2.  Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata 
szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több 
mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

 
7. Minősített többség szükséges: 

e) a társulás elnökének megválasztásához és felmentéséhez 
f) a társulás által alapított vagy fenntartott, működtetett intézmény vezetőjének 

kinevezéséhez, felmentéséhez, fegyelmi elbocsájtásához, 
g) társulás intézményének létrehozásához, megszüntetéséhez 
h) társulás által létrehozott intézmény alapító okiratának elfogadásához, 

módosításához. 
 
Egyszerű többség szükséges: 
e) a társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához 
f) a társulás éves pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásához 
g) a társulás által benyújtásra kerülő pályázatok elfogadásához 
h) a társulás vagyonával való döntéshez. 

 
8. A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 

Társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának felét. 

 
9.  A Társulási Tanács elnöke: A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely 

települése önkormányzatának polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés 
nyilvánítja ki a Társulás 2013. július 1-jével történő jogi személyiségű Társulássá 
alakulását, illetve választja meg minősített többséggel, titkos szavazással tagjai 
sorából az elnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja 
javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelén lévő tagok legalább ¼-ének szavazata 
szükséges. 

 
10. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülését a korelnök hívja 

össze és vezeti. 
 
11. A Társulási Tanács működésére egyekben a Mötv. képviselő-testületre 

vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 
12. A Társulási Tanács ülésén a Társult Önkormányzatok jegyzői tanácskozási 

joggal részt vehetnek. 
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13. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el. A Hivatal közreműködik az önkormányzatok 
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában is. 

 
14. A Társulási Tanács és a bizottságok működésére egyekben a Mötv. képviselő-

testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni. 

 
VII. A Társulás gazdálkodása 
 
1.  Társulás Tanács elnöke, a Társulás költségvetési koncepcióját és költségviselési 

tervezetét – a tervezés időszakában – egyezteti a Társulási Tanács tagjaival. 
 
2.  A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartású feladatellátásnak 

fedezeteként elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben 
meghatározott szociális alapszolgáltatási, illetve jelen Megállapodásban 
meghatározott szakfeladatok megvalósításához nyújtott normatív állami 
hozzájárulás, továbbá a Társulás révén történő feladatmegoldásra tekintettel a 
kiegészítő kötött felhasználású normatív állami támogatás szolgál. 

 
3. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Társult Önkormányzatok közigazgatási 

területére kiterjedően a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális 
Főosztályával finanszírozási szerződés keretében történik. 

 
4. A normatív állami támogatás és saját bevételen felül kimutatott működési 

költségek finanszírozását a Társult Önkormányzatok a társult feladatokra 
kiterjedően lakosságszám arányosan biztosítják. 

 
5.  A jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján az Intézmény által 

önkormányzatonként kimutatott hozzájárulást a Társult Önkormányzatok 12 havi 
részletben tárgyhó 15-ig kötelesek átutalni Edelény Város Önkormányzat 
költségvetési számlájára. 

 
6.  A fenntartási támogatás nem teljesítése esetére a Társulás tagjai – jelen 

Megállapodás aláírásával egyidejűleg -, a Társulás részére, pénzforgalmi 
szolgáltatójuknak beszedési meg bízás teljesítésére vonatkozó írásbeli 
hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot adnak át, amelynek alapján a Társulás 
beszedési megbízást nyújthat be a társult tagönkormányzat pénzforgalmi 
szolgáltatójához. 

 
7.  A közös fenntartású Intézmény költségvetése és zárszámadása Edelény Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének éves költségvetési, illetve zárszámadási 
rendeletébe épül be. 
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VIII. A Társulás vagyona 
 
1. Az Intézmény által használt: 
 

1.1. Az Edelény, belterület 2210/3 hrsz-ú, természetben Edelény, Árpád út 29. 
szám alatti ingatlan, melyben a Szociális Szolgáltató Központ működik, a 
benne lévő berendezési, felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt 
Edelény Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában van. 

 
1.2. Az Edelény, belterület 172 hrsz-ú, természetben Edelény, István király útja 58. 

szám alatti ingatlan, melyben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátást 
biztosító intézmény működik, a benne lévő berendezései felszerelési 
tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt Edelény Város Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában áll. 

 
1.3. Az Edelény, belterület 1169. hrsz-ú, albetétként nyilvántartott, természetben 

Edelény, Borsodi út 2. szám alatti ingatlan, melyben a gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatellátást biztosító intézmény működik, a benne lévő 
berendezései felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt Edelény 
Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. 

 
2. Az 1. pontban nevesített tulajdonjog fennállását a Társulás létrehozása és 

működtetése nem érinti. 
 
3. Az 1.1. és az 1.2. pontban foglalt ingatlanok – a részét képező helyiségek – 

üzemeltetéséről, felújításáról, karbantartásáról, a bennük lévő felszerelések, 
berendezések pótlásáról saját költségviselésük mellett a tulajdonos Önkormányzat 
gondoskodik, ily módon a Társult Önkormányzatok között e körben közös tulajdon 
nem keletkezik. 

 
3.1. Amennyiben az Intézmény által benyújtott pályázat útján történik az 1.1.-1.2. 

pontban nevesített ingatlanokat érintő ingóság beszerzése, felújítás, úgy az 
érintett tulajdonos Önkormányzattal kell az intézményvezetőjének előzetesen 
egyeztetni, mely a saját erőt is biztosítja. A beszerzett ingóságok és elvégzett 
felújítások tulajdonjoga is a saját erőt biztosító önkormányzatot illeti meg. 

 
3.2. Fentieknek megfelelően e körben sem keletkezik a Társult Önkormányzatok 

között közös tulajdon. 
 
4. Amennyiben a 3. pontban foglaltaktól eltérően az Intézmény használatában lévő 

épületekben a Társult Önkormányzatok közösen kívánnak értéknövelő 
beruházásnak minősülő építési vagy szerelési munkát végezni, illetőleg jelentős 
felszerelés, vagy nagyobb értékű ingóeszköz beszerzés történne, úgy ezen 
beruházásokat, beszerzéseket megelőzően a Társult Önkormányzatok külön 
megállapodást kötnek a költségek viseléséről, s annak megfelelően a közös 
beruházás, beszerzés alapján Őket megillető tulajdoni hányadról. 

 
5. A Társulás működése során a 3. pontban megjelölt vagyonkörön kívül keletkezett 

vagyonnövekmény a Társult Önkormányzatok közös tulajdonát képezi, 
hozzájárulás arányában. 
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IX. Beszámolás, ellen őrzés 
 
1. A Társulás működéséről – tagjai útján – évente legalább egy alkalommal beszámol 

tagjainak, mely beszámoló társulási tanácsi határozattal kerül elfogadásra. 
 
2. A Társulás és költségvetési szervei működését bármely társult tag és az erre 

jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik. A 
Társulás és költségvetési szervei belső pénzügyi ellenőrzése a folyamatba 
épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) és belső ellenőrzés 
útján biztosított. A belső ellenőrzés feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal – mint a munkaszervezet feladatait ellátó székhely szerinti Hivatal - 
jegyzője szervezi meg külső, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott belső 
ellenőr útján. A megbízott belső ellenőrnek rendelkeznie kell a hatályos 
jogszabályok szerinti képesítéssel, regisztrációval és egyéb a munkavégzéshez 
szükséges feltételekkel. A belső ellenőr megbízási díja a Társulás költségvetését 
terheli. A belső ellenőr feladatát a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelettel összhangban a megbízási szerződés részletezi. 
 

3. A Polgármesterek évenként, a költségvetési beszámoló keretében adnak számot a 
Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 

 
4. Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanács részére – az 

éves költségvetésről, avagy a zárszámadásról szóló előterjesztéshez 
kapcsolódóan –beszámol az Intézmény szakmai munkájáról. 

 
X. Tagsági jogviszony keletkezése és megsz űnése 
 
1. A Társuláshoz történ ő csatlakozás: 
 

1.1. A Társulás a csatlakozást azon Önkormányzatok képviselő-testületei részére 
teszi lehetővé, melyek: 

 
a) elfogadják a Társulás céljait, 
b) hatékonyan közreműködnek a jelen Megállapodásban meghatározott 

kötelező feladatok költségkímélő megvalósításában, továbbá 
c) jelen Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 
1.2. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, ha törvény másként 

nem rendelkezik. 
 
2.1. A Társuláshoz való csatlakozási szándékról, ha törvény eltérően nem 

rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell 
dönteni.  Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A csatlakozni kívánó 
Önkormányzat Képviselő-testületének csatlakozási szándékát tartalmazó 
határozatát a Társulási Tanács Elnökének kell megküldeni. 
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1.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társult Önkormányzatok 
Képviselő-testületei minősített többséggel döntenek és egyidejűleg értesítik a 
Társulási Tanács elnökét. 

 
2. Társulásból történ ő kiválás 
 

2.1. A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. 
 
2.2. A Társulási Megállapodás a X. 2.1. pontban meghatározott időponttól eltérő – 

év közbeni tag kiválásának – érvényességéhez a Társult Önkormányzatok 
mindegyikének minősített többséggel meghozott egyetértő döntése 
szükséges. 

 
2.3. A Társulásból való kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, - bármely 

esetben – legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni 
a Társulásból kiváló Önkormányzat Képviselő-testületének. Erről a Társulási 
Tanácsot – annak Elnökéhez küldött nyilatkozattal – a döntés meghozatalát 
követően 30 napon belül értesíteni kell. Az értesítés a Társulási Megállapodás 
felmondását jelenti. 

 
3. A Társulásból történ ő kizárás 

 
3.1. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a Társulásból törtnő kizárásról 

a társult tag súlyosan szerződés-ellenes magatartása miatt, ha az 
veszélyezteti a Társulás céljának megvalósításában, a kötelező feladatok 
ellátásában. A Társulási Tanács tagjai döntésükben kötve vannak a Társult 
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott 
döntéséhez a kizárás kérdésében. 

 
XI. A Társulás megsz űnése, megszüntetése 
 
1. A Társulás megszűnik: 

a) ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult, 
b) ha társulás valamennyi tagjának képviselő-testületei minősített többségű 

döntéssel azt elhatározzák, 
c) a  törvény erejénél fogva, valamint 
d) a bíróság jogerős döntése alapján. 

 
XII. Elszámolás rendje a Társulásból történ ő kiválás, kizárás, illetve a Társulás 

megszűnése, megszüntetése esetén 
 
1. Mind a tagsági jogviszony, mind a Társulás megszűnésekor a Társulás tagjai 

egymással kötelesek elszámolni. 
 
2. A Társulás megszűnés, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén – eltérő 

megállapodás hiányában – a Társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell 
visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös 
tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
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3. A Társulás megszűnése esetén a tagok a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére 
vonatkozó szabálya szerint járnak el azon elv figyelembe vételével, hogy a jelen 
Megállapodásban meghatározott szociális és gyermekjóléti ellátást célzó 
ingatlanokban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan 
tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény a társult 
Önkormányzatokat a vállalt közös feladatok fejlesztése vonatkozásában, 
hozzájárulásuk alapján megillető részét – a megszűnés időpontjában fennálló 
forgalmi érték alapján – a tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testülete pénzben 
megválthatja. 

 
4. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő 

kiadását legfeljebb 5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő 
kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált 
tagot – a Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg. 

 
XII/A. Társulási Megállapodás módosításának feltéte lei 
 
1. A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik társulási tag írásban 

kezdeményezheti. Az írásos kezdeményezésben meg kell határozni a módosítás 
célját, indokát és a Társulási Megállapodás módosítani kívánt pontját és a 
módosítás pontos szövegét. 

2. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését meg kell küldeni a 
társulás elnökének. A társulás elnöke a módosítás kezdeményezést a 
kézhezvételtől számított 8 napon belül megküldi a társult önkormányzatok 
polgármestereinek. 

3. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését a polgármester 30 
napon belül a tagönkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti. 

4. A tagönkormányzat képviselő-testülete a módosítási kezdeményezésről minősített 
többséggel dönt. 

5. Ha és amennyiben minden társulási tag képviselő-testülete elfogadta a 
módosítást, úgy a módosított Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok 
polgármesterei aláírják. 

 
XIII. Záró rendelkezések 
 
A Társulási Megállapodás 2014. január 1. napjával lép hatályba. 
 
A Megállapodás módosításának hatályba lépésével a társult önkormányzatok 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2013.(VI.25.) 
határozattal, 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2013.(VI.19.) határozattal, 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.13.) 
határozattal, 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2013.(VI.19.) 
határozattal, 

Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2013.(VI.19.) 
határozattal, 
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Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2013.(VI.21.) 
határozattal, 

Irota Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2013.(VI.26.) határozattal, 

Komjáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2013.(VI.24.) 
határozattal, 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2013.(VI.20.) 
határozattal, 

Lak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2013.(VI.26.) határozattal, 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013.(VI.24.) 
határozattal. 

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013.(VI.22.) 
határozattal, 

Tornaszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.25.) 
határozattal  

 
jóváhagyott Társulási Megállapodása egyidejűleg hatályát veszti. 

 
2. A Társult Önkormányzatoknak a Társulási Megállapodást elfogadó határozatai 

jelen megállapodás mellékletei. 
 
3. A Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok polgármesterei írják alá. 
 
4. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 

többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, 
módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. 

 
5. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő vitás 

kérdéseiket elsődlegesen egymás között tárgyalásos úton, konszenzusos módon  
kívánják rendezni. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes 
egyeztetés nem vezetett eredményre. 

 
6. A Társult Önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulások működése 

során felmerülő vitás kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi bíróság 
dönt. 

 
7. A Társulási Megállapodást  annak elolvasása, tartalmának megértése után a 

Társult Önkormányzatok nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati 
akarattal teljességgel megegyezőt, az a hivatalok jegyzőivel együtt 
helybenhagyólag, saját kezűleg írják alá.  

 
8. Jelen Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi 

határozattal hagyták jóvá: 
 
A módosított Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei 
az alábbi határozattal hagyták jóvá: 
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Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) határozattal, 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) határozattal, 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) határozattal, 

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) határozattal, 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) határozattal, 

Lak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) határozattal, 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a  /2014. (…) határozattal, 

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) határozattal 

 
 
Edelény Város Önkormányzata képviseletében:  
Molnár Oszkár polgármester   …………………………………. 

 
P.H. 

Dátum: ………………………………… 
 
Tomor Község Önkormányzata képviseletében: 
Szilvai Attila polgármester  …………………………........ 

 
P.H. 

Dátum: ………………………………… 
 

Hegymeg Község Önkormányzata képviseletében:  
Varga Zoltánné polgármester  …………………………........ 

 
P.H. 

Dátum: ………………………………… 
 
Abod Község Önkormányzata képviseletében:  
Restyánszki Gábor polgármester  …………………………........ 

 
P.H. 

Dátum: ………………………………… 
 
Balajt Község Önkormányzata Képviseletében:  
Szabó Zoltán polgármester  …………………………........ 

 
P.H. 

Dátum: ………………………………… 
 
Ládbesenyő Község Önkormányzata képviseletében:  
Fedor Attila polgármester  …………………………........ 

 
P.H. 

Dátum: ………………………………… 
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Lak Község Önkormányzata képviseletében:  
Garai Bertalan polgármester  …………………………........ 

 
P.H. 

Dátum: ………………………………… 
 
Szakácsi Község Önkormányzata képviseletében: 
Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester  …………………………........ 

 
P.H. 

Dátum: ………………………………… 
 

Felhatalmazás 
……………………………………………………. 
a hitelintézet neve és címe 
 
Az Edelény településen, 2013. június ……. napján kelt Edelény és Környéke 
Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás  
létrehozását létrehozó társulási megállapodás VII. fejezet 6. pontja alapján 
………………………. Önkormányzata (…….. …………………………, 
…………………….. u. ………… sz., képviseli: …………………… polgármester) 
felhatalmazza a Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulást  (3780 Edelény, István király útja 52., 
bankszámlaszám: ……………………-…………………, képviseli: Molnár Oszká elnök) 
mint jogosultat,hogy a  társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) 
…………………………....-nál/-nél vezetett …………………………………. 
pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül 
beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. A 
számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát 
megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Edelény és Környéke 
Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulást  írásban 
5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a 
hitelintézet felé. 
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos 
és a beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 
 
Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap 
 

   ……………………..……………………………… 
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 
 

Záradék: 
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás 
visszavonása csak a 
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 

 
 

 ………………………………. 
a hitelintézet cégszerű aláírása és   

bélyegzője 
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7./ Napirendi pont tárgya:  
 
Tóth Árpád út belvárosi szakaszának egyirányúsításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 67./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy hasonlóan a Császtai 
út rövid szakaszához, a Tóth Árpád út is egyirányúsítva lesz a Takarékszövetkezet 
és a 27-es számú főközlekedési út között, a volt Bódva Étteremig. Áldatlan állapot 
uralkodnak ezen a szakaszon, amit másként nem lehet megoldani, csak ha a Borsodi 
út felé egyirányúsítják. 
Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
61/2014.(V.21.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Tóth Árpád út belvárosi szakaszának egy-

irányúsításáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Tóth Árpád út belvárosi szakaszának 
egyirányúsításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Tóth Árpád út belvárosi szakaszának Belvárosi 
Gyűjtőút irányából a Borsodi út irányába történő 
egyirányúsításához. 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2014. október 1. 
Felelős: polgármester 

 
 
8./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény, Borsodi út 36/b. szám alatt található általános iskola tetőszerkezetének 
statikai megerősítéséhez rendkívüli támogatás igényléséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 68./ sorszám alatt.) 
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Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester  elmondja, hogy az előterjesztésben a Szent Miklós Általános Iskola 
„A” épületéről van szó. Az új fenntartó, a Miskolci Apostoli Exarchátus benyújtott egy 
pályázatot, amit meg is nyert a „B” épület, illetve a tornaterm felújítására és egy új 
sportcsarnok megépítésére. Ezzel kapcsolatban elkészíttettek egy statikusi 
szakvéleményt, amely szakvélemény alapján elengedhetetlen az „A” épület 
tetőszerkezetének megerősítése. Erre 41 néhány millió forint saját önerőre jelen 
pillanatban az önkormányzatnak nincs forrása, ezért benyújtanak egy támogatás-
igénylést a kormányhoz. 
Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
62/2014.(V.21.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:    Borsodi út 36/b. szám alatt található általános iskola 

tetőszerkezetének statikai megerősítéséhez rendkívüli 
önkormányzati támogatás igényléséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
„Borsodi út 36/b. szám alatt található általános iskola 
tetőszerkezetének statikai megerősítéséhez rendkívüli 
támogatás igényléséről” szóló előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelény, Borsodi út 
36/b. szám alatti általános iskola tetőszerkezetének statikai 
megerősítéséhez 44.600.000,- Ft összegben rendkívüli 
önkormányzati támogatási igényt nyújt be a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterhez. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

igénylés benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 

 
Határidő:  2014.06.15. 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, Exarchátus 
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9./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde tálalókonyha helyiségeinek felújításához 
kiegészítő fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 70./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
63/2014.(V.21.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :   Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde tálalókonyha 

helyiségeinek felújításához kiegészítő fedezet 
biztosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
„Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde tálalókonyha helyiségeinek 
felújításához kiegészítő fedezet biztosításáról” szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi 
Mátyás Óvoda és Bölcsőde tálalókonyha helyiségeinek 
felújításához bruttó 1.500.000 Ft, azaz bruttó Egymillió-ötszázezer 
forintot biztosít , melyet teljes egészében önerőből finanszíroz az 
előterjesztésben részletezett módon a költségvetésben betervezett 
fejlesztési kiadások megtakarításából. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

10./ Napirendi pont tárgya:  
 
Hősök terére tervezett szökőkút közműcsatlakozásainak kiépítéséhez fedezet 
biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 71./ sorszám alatt.) 
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Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 2 igen, 1 
tartózkodás mellett, a Humánpolitikai Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás mellett 
elfogadásra javasolja, a Városfejelsztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottság 1 igen, és 2 tartozkodás mellett a határozati javaslat elfogadását nem 
támogatta. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 8 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
64/2014.(V.21.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Hősök terére tervezett szökőkút közműcsatla-

kozásainak kiépítéséhez fedezet biztosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Hősök terére tervezett szökőkút 
közműcsatlakozásainak kiépítéséhez fedezet biztosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul szökőkút kialakításához szükséges 
közművekre való csatlakozás és a térburkolás 
kivitelezéséhez. 

2. A beruházás 42/2014.(IV.11.) határozata szerinti 
költségvetésének összegét kiegészíti bruttó 356.000 Ft-
tal, azaz bruttó háromszázötvenhatezer forinttal. 

3. A beruházás fedezete a 2014. évi költségvetésben 
betervezett fejlesztési kiadások megtakarítása, mely 
nyertes pályázat miatt felszabaduló önrészből származik. 

4. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a beruházás 
megvalósítására, a kivitelezéshez szükséges 
kötelezettségvállalásra. 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2014. október 1. 
Felelős: polgármester 
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11./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi – Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 72./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné képviselő jelzi, hogy az előterjesztés mellé nem került 
becsatolásra a Remény Rákellenes Liga Egyesület kérelme. Szeretne bővebbet tudni 
a kérelemről. 
 
Polgármester elnézést kér, hogy lemaradt az egyesület kérelme. A levél tartalmát 
röviden ismerteti, mellyel rajta keresztül kereste meg az egyesület elnöke a képviselő-
testületet. A kérelemben leírták, hogy több éve működik a Rákellenes Liga 
Egyesülete, a „Remény” nevet viseli és minden hónapban különböző programokat 
szerveznek, amelyek alapvetően egészségügyi dolgozók, főként orvosok előadását 
fedik le. Ilyen rendezvényt minden hónapban tartanak, amelynek nyílván van költsége. 
A helyi egyesület 40 főből áll, különböző kirándulásokat szerveznek, nem havi 
rendszerességgel, egy évben kétszer-háromszor, nem túl távoli helyekre elmennek 
kirándulni. Ezek a kirándulások főleg természetjáró kirándulások, nem más jelleggűek. 
A levél tartalma szerint ez több százezer forint költséget jelent évente, 180.000 Ft 
támogatást kértek. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat költségvetési helyzete talán 
megenged annyit, hogy 100 ezer forinttal támogassák az egyesületet. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
65/2014.(V.21.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Edelényi – Remény Rákellenes Liga Egyesület 

támogatásáról  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Edelényi – Remény Rákellenes Liga Egyesület részére 
100.000.- Ft (azaz százezer forint) vissza nem térítend ő 
támogatást biztosít a 2014. évi költségvetés általános 
tartalék terhére. 
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2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatás biztosításáról szóló megállapodás aláírására, és 
elrendeli a támogatás 2014. évi költségvetési rendeleten 
történő átvezetését a soron következő rendeletmódosítás 
alkalmával. 

 
Határidő: 2014. május 31., illetve 2014. december 31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, egyesület 
 
 

Melléklet a 65/2014.(V.21.) határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött egyrészről Edelény Város Önkormányzata  (3780 Edelény, István 
király u 52.; adószám: 15725596-2-05), (továbbiakban: Önkormányzat), képviseli: 
Molnár Oszkár polgármester  
 
másrészről Edelényi – Remény Rákellenes Liga Egyesület  (székhely: 
…………………….; adószám: ………………..), (továbbiakban: Egyesület), képviseli: 
Vajda Zoltánné elnök  között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
1) Edelény Város Önkormányzata 4/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete alapján 

100.000.- Ft (azaz egyszázezer forint) támogatást biztosít az Egyesület részére 
2014. évre. 

 
2) Az Egyesület vállalja, hogy a támogatást az „Alapszabályában" vállalt feladatainak 

végrehajtásához használja fel.  
 
3) Az Egyesület köteles az 1 - 2. pontban foglalt kiadásokat az Egyesület nevére 

szóló számlával igazolni, s a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2014. 
december 31-ig  elszámolást adni az Önkormányzat felé. 

 
4) A támogatást az Önkormányzat az Egyesület ……………………. Bank-nál vezetett             

……………………….. számú számlájára 2014. június 30-ig átutalja. 
 
5) Az Egyesület az összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban 

foglaltaknak megfelelően köteles elszámolni. 
 
6) Támogatott tudomásul veszi, hogy a polgármester a belső ellenőrzés keretében a 

célirányos felhasználást és számadást ellenőriztetheti. 
 
7) Amennyiben a felhasználás nem felel meg az 1 - 2 pontban rögzített célnak és a 3 

pontban foglalt feltételeknek, úgy a támogatás teljes, vagy részösszegét vissza 
kell fizetni haladéktalanul. 

 
 
 



 77

8) Jelen szerződés aláírásával Egyesület képviselője nyilatkozik, hogy az 
Egyesületnek nincs 30 napon túli, lejárt köztartozása. 

 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó fejezetei 
irányadók. 
 
Edelény, 2014. május 21. 
 
 
  .........................................   .........................................  
 Molnár Oszkár Vajda Zoltánné 
  polgármester egyesület elnöke 
 
 
Ellenjegyzők: 
 
  ..............................   ............................. 
 Vártás József Száz Attiláné 
 jegyző osztályvezető 
 

 
 
12./ Napirendi pont tárgya:  
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 73./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy a bizottság szúrópróbaszerű ellenőrzést végzett a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását illetően és mindent rendben talált. A bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja 
 
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzés B izottság, Humánpolitikai 
Bizottság  az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
66/2014.(V.21.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról 

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

 
 
13./ Napirendi pont tárgya:  
 
Helyi Építési Szabályzat – M-k jelű övezetére vonatkozó előírások módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 75./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester  – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
67/2014.(V.21.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Edelény Város Önkormányzat 34/2003. (XII.15.) önkormányzati 

rendeletének - Helyi Építési Szabályzat – M-k jelű övezetére 
vonatkozó előírások módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Edelény 
Város Önkormányzat 34/2003. (XII.15.) önkormányzati rendeletének - Helyi 
Építési Szabályzat – M-k jelű övezetére vonatkozó előírások módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1.  Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Garainé Bajnok 
Ildkió Edelény, Árpád út 3. szám alatti lakos kérelme alapján elrendeli a 
Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII.15.) önkormányzati 
rendeletének M-k jelű övezetére vonatkozó előírások – előterjesztésben 
foglaltak szerinti - módosításának előkészítését, és dokumentáció 
elkészítéséhez a PROVINCIA Területfejlesztési és Építészeti Tervező Kft. 
bevonását. 

2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy a 
dokumentáció elkészítésének költsége a kérelmezőt terheli, a 
módosításhoz kapcsolódóan az Önkormányzat semminemű költséget nem 
vállal.  

3. A módosítás eljárás megindításának feltétele, hogy kérelmező a 4. pont 
szerinti településrendezési szerződésben kinyilatkozza a költségek 
viselését, és tudomásul veszi, hogy a módosítási eljárás időbeli 
elhúzódása esetén a felmerülő költségek megtérítésére az Önkormányzat 
részéről nem tarthat igényt.  

4. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosítás 
tervezetének elkészítésére vonatkozó háromoldalú megállapodás – 
településrendezési szerződés - aláírására. 

Határidő: 2014.05.31., illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
Polgármester  a betelefonáló televíziónéző feltett két kérdésére az alábbiakban 
válaszol: 
Az uszodával kapcsolatban két héttel ezelőtt járt a városban a Nemzeti Sportközpont 
műszaki munkatársa, aki az utolsó helyszíni egyeztetést, illetve ellenőrzést 
bonyolította le. Természetesen minden felvetett kérdést megválaszoltak, azokat a 
dolgokat, amelyek eddig tisztázatlanok voltak, tisztázásra kerültek. Amit az 
önkormányzattól kértek, és amely polgármesteri hatáskör és nem jelent 
kötelezettségvállalást, ezeket természetesen mind teljesítették, hogy haladjon az 
ügy. Most az ő asztalukon pattog a labda, ígérték, hogy rövidesen a kész terveket 
fogják hozni. Ehhez még szükség lesz az uszoda tervezőjének helyszíni 
egyeztetésére a közműcsatlakozások, a parkolók kialakítása, stb. miatt, hiszen 
valahol egyedivé is kell tenni ezeket terveket. Most erre várnak, és azt ígérték, hogy 
az őszi hónapokban a kivitelezési munkálatokat el fogják indítani. 
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A híddal kapcsolatban néhány héttel ezelőtt a Közútkezelő Miskolci 
Üzemigazgatóságához kapott egy meghívást a Bódva-híddal kapcsolatos 
egyeztetésre. Gyakorlatilag ennek a meghívásnak nem volt előélete, nem is tudta, 
hogy miről van szó. Nyíri Lajos kollégával mentek el és ott derült ki, hogy a budapesti 
központ a Bódva hídra vonatkozóan uniós forrásból egy tervet készítettek a Bódva 
híd felújítására, illetve a kerékpáros forgalom veszélymentesebbé tételére 
vonatkozóan. Tulajdonképpen ott kellett szembesülni, hogy mi történik, ahol jelen volt 
a Vízügyi Igazgatóság szakembere, a közútkezelőtől többen, ott volt a budapesti 
vezető is. A hídfelújítással kapcsolatban elmondta azon véleményét, hogy nem 
szabad rá költeni, mert ez a híd nem látja el funkcióját, ennek a hídnak volt 
köszönhető az, hogy 2010. június 4-én átszakadta a kisvasúti híd alatt a depónia.  
Ezt a véleményét a jelenlévő Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője teljes mértékben 
megerősítette, és szakmai érvekkel is alátámasztotta, hogy erre a hídra semmi 
értelme egy fillért is költeni, akár uniós forrásból, akár más forrásból. Ezek után, 
mivel ott volt a döntéshozónak a vezetője, nagyon gyorsan rövidre zárta a 
beszélgetést, miszerint akkor újra át kell gondolni az egészet. Ez a híd nem elég 
magas, a tartópillérek beszűkítik a medret. Ezt belátták ők is, azt mondták, hogy 
akkor viszont új alapokra helyezik az elképzelésüket, és majd jelentkeznek. 
Számára ez azt az olvasatot jelenti, hogy új híd tervezését fogják megkezdeni, ha a 
forrást meg fogják találni erre. A híddal kapcsolatban egyéb információja nincs. 
 
Ezt követően - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt -  
bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A rendes nyílt ülést 
bezárta. 
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