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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2016. június 30-án a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének 

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

                                                     
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

1. Az Edelény külterület 0230/14 hrsz-ú ingatlan egy része értékesítésének 
szándékáról  

 
2. Edelény Településrendezési Tervének a mórosításáról 

 
3. Települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásáról 

 
4. Az Edelény-Nagycsászta 5350 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásról 

 
5. Edelényi Járási Hivatal Edelény, István király útja 52. számú ingatlanra 

vonatkozó üzemeltetési megállapodásáról 
 

6. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
7. Borsodi Általános Iskola informatikai tantermének áttelepítéséről 

 
8. Az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást út 23. szám alatti ingatlan értékesítésre 

történő meghirdetéséről 
 

9. KEHOP-5.4.1 kódszámú – Szemléletformálási programok megvalósítása – 
tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 

 
10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

 
11. Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 
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12.  TOP-3.2.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda Egresi feladatellátási helyének 
energetikai korszerűsítése– tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról szóló 
85/2016.(V.26.) határozat módosításáról 

 
Zárt ülés: 
 
1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
 
 
 
 

E d e l é n y, 2016. június 30. 
  
 
  Vártás József  
          jegyző 
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             J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 30-án  

a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott  
rendes nyílt ülésén.  

 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Borza Bertalan, Káli Richárd, Lázár 

István, Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné 
Sándor Ibolya, Virág Tamás képviselők 

 
Igazoltan távol: Csabai Gyula, Fischer Ferdinánd, Béres Tibor, Korbély Györgyi 

Katalin képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Vártás József jegyző 
          Ambrusics Tibor aljegyző 
             
Jegyzőkönyvvezető:       Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 8 fő 
jelen van. Elmondja, hogy ez az ülés egy héttel korábbra volt tervezve, de egy bizonyos 
ok miatt elhalasztották. Ez az ok pedig az, hogy jegyző úr akkor vette át a dimplomáját 
a Miskolci Egyetemen, ehhez Dr.Vártás József jegyző úrnak ezúton is gratulál. 
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 
 

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről 

     Előadó: polgármester 
 

2. Az Edelény külterület 0230/14 hrsz-ú ingatlan egy része értékesítésének 
szándékáról  

     Előadó: polgármester 
 

3. Edelény Településrendezési Tervének a mórosításáról 
     Előadó: polgármester 

 
4. Települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásáról 
     Előadó: polgármester 

 
5. Az Edelény-Nagycsászta 5350 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról 
     Előadó: polgármester 

 
6. Edelényi Járási Hivatal Edelény, István király útja 52. számú ingatlanra 

vonatkozó üzemeltetési megállapodásáról 
     Előadó: polgármester 
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7. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról 
     Előadó: polgármester 

 
8. Borsodi Általános Iskola informatikai tantermének áttelepítéséről 
     Előadó: polgármester 

 
9. Az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást út 23. szám alatti ingatlan értékesítésre 

történő meghirdetéséről 
     Előadó: polgármester 

 
10./ KEHOP-5.4.1 kódszámú – Szemléletformálási programok megvalósítása – 

tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 
       Előadó: polgármester 

 
11./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
      Előadó: polgármester 

 
Zárt ülés: 
1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
 
Munkatervtől való eltérésről tájékoztatja a testületet. A 2016. évi költségvetési rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést a képviselő-testület a 2016. május 26. napján tartott 
ülésén már megtárgyalta, így az nem kerül ismételten előterjesztésre. 
Javasolja napirendről levenni a 117./ sorszám alatt szereplő „A közösségi együttélés 
szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről” szóló előterjesztést. A 
levétel oka, hogy a rendelet-tervezetet a hivatal egyeztette a Kormányhivatallal, 
melynek lezárására a tegnapi napon került sor. A szükségessé vált módosítások 
eredményeképpen a végleges előterjesztés csak az ülés napjának reggelén került volna 
kiosztásra, mely nem biztosított volna elég időt a Képviselő-testület tagjainak a 
megismerésére, és módosító javaslatok megtételére. Tekintettel arra, hogy a rendelet 
megalkotását követően nagyszámú bírságolásra is sor fog kerülni, az előterjesztést 
javasolja július hónapban rendkívüli ülésen tárgyalni, amit szeretne mihamarabb a 
testület elé terjeszteni. A közterület-felügyelők teljes jogkörrel és teljes gőzzel 
dolgozhatnak, ez a rendelet lesz az alapja annak, hogy a közterületeken történő 
különböző szabálysértéseknél; alkoholfogyasztás, szemetelés, stb. feljelentéssel éljenek 
az elkövetőkkel szemben. Minden valószínűséggel ez rendkívül nagyszámú lesz, de el 
kell kezdeni ilyen módon is rendet tenni a városban, ezért javasolja, hogy most ezt a 
rendelet-tervezetet vegyék le napirendről.  
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
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Polgármester javasolja a nyílt ülésre felvenni az „Építésügyi tárgyú rendeletek 
felülvizsgálatáról” szóló 129./ sorszámú előterjesztést valamint a „TOP-3.2.1-15 
kódszámú – Mátyás óvoda Egresi feladatellátási helyének energetikai korszerűsítése – 
tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról szóló 85/2016.(V.26.) határozat 
módosításáról” című, 130./ sorszámú előterjesztést. 
 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselő-
testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak 
elfogadását.  

 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosításokkal együtt - 8 képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1./ Az Edelény külterület 0230/14 hrsz-ú ingatlan egy része értékesítésének 

szándékáról 
     Előadó: polgármester 
 
2./ Edelény Településrendezési Tervének a mórosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
3./ Települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásáról 
     Előadó: polgármester 
 
4./ Az Edelény-Nagycsászta 5350 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról 
     Előadó: polgármester 
 
5./ Edelényi Járási Hivatal Edelény, István király útja 52. számú ingatlanra vonatkozó 

üzemeltetési megállapodásáról 
     Előadó: polgármester 
 
6./ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról 
      Előadó: polgármester 
 
7./ Borsodi Általános Iskola informatikai tantermének áttelepítéséről 
     Előadó: polgármester 
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8./ Az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást út 23. szám alatti ingatlan értékesítésre 
történő meghirdetéséről 

     Előadó: polgármester 
 
9./ KEHOP-5.4.1 kódszámú – Szemléletformálási programok megvalósítása – tárgyú 

támogatási kérelem benyújtásáról 
  Előadó: polgármester 

 
10./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

   Előadó: polgármester 
 
11. / Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 
        Előadó: polgármester 
 
12./ TOP-3.2.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda Egresi feladatellátási helyének 

energetikai korszerűsítése– tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról szóló 
85/2016.(V.26.) határozat módosításáról 

       Előadó: polgármester 
 
Zárt ülés: 

1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról 

         Előadó: polgármester 
 
 

Tárgyalt napirendi pontok: 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény külterület 0230/14 hrsz-ú ingatlan egy része értékesítésének szándékáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 118./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Virág Tamás képviselő a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét. 
 
Polgármester: Képviselő úr azért jelentette be érintettségét, mert ez a 900 m2-nyi 
terület a vasútállomás mellett lévő utat érinti részben, ami a cége telephelye mellett 
található. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya a Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot - 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁRO S ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
95/2016.(VI. 30.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Az Edelény külterület 0230/14 hrsz-ú ingatlan egy része 

értékesítésének szándékáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Az Edelény külterület 0230/14 hrsz-ú ingatlan egy része 
értékesítésének szándékáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) kifejezi azon szándékát, hogy 
az Edelény, 0230/14. helyrajzi számú „út” megnevezésű ingatlan 
0212/3 hrsz-ú ingatlan József Attila út felőli telekhatárával 
határos – kb. 900 m2 nagyságú - szakaszát a FEFA Kft részére 
értékesíteni kívánja. Az  értékesítéshez kapcsolódó adásvételi 
szerződés elkészítésének a költsége Edelény Város 
Önkormányzatát, míg az értékbecslés díja, a változási vázrajz és 
a telekalakítási munkarész elkészítésének, ingatlan-nyilvántartási 
átvezetésének díja továbbá a megvásárolt területrész 
határpontjainak kitűzési költsége a kérelmező FEFA Kft-t 
terhelné.   

 
Határidő: a telekalakítási határozat jogerőre 
               emelkedését követő 30. nap. 
Felelős: polgármester 
 

2. Képviselő-testület az ingatlanrész értékesítésével kapcsolatos 
feladatok elvégzéséhez Edelény Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére 60.000,- Ft azaz 
hatvanezer forint pénzügyi fedezetet biztosít, és elrendeli az 
értékbecslés megrendelését, valamint a vételár meghatározását 
követően az értékesítésről szóló előterjesztés Képviselő-testület 
elé terjesztését. 

Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester 
Értesül: jegyző, kérelmező 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Településrendezési Tervének a mórosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 119./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya a Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy a Településrendezési Terv jó néhány esztendővel 
ezelőtt készült, amit mindenképpen módosítani kell, ami érinti a benyújtott és a 
majdan benyújtandó pályázatokat elég szép számban, illetve jogszabályi 
kötelezettség is terheli az önkormányzatot ennek módosítása. 
 
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁRO S ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
96/2016.(VI. 30.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Edelény Településrendezési Tervének a mórosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény Településrendezési Tervének a mórosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület elrendeli Edelény Város 
Településrendezési Tervének módosítását az Edelény belterület 
1133/23. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szabályozás tekintetében 
úgy, hogy a módosítás a Szent Miklós Görögkatolikus Általános 
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola által a HU-SK 
(Magyar-Szlovák) pályázati kiírás keretében megvalósításra 
tervezett lovarda létesítését lehetővé tegye. 

 
Határidő:  2016. december 31. 
Felelős:   polgármester 
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2. A rendezési terv módosításához a RÉGIÓ Városépítészeti és 
Műemléki Tervező Kft (3530. Miskolc, Papszer út 20.) 
árajánlata alapján Edelény Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének fejlesztési tartaléka terhére 600.000,- Ft + 
ÁFA azaz Hatszázezer forint + ÁFA fedezetet biztosít. 

 
Felhatalmazza a polgármester a módosítás megrendelésére és 
a tervezői szerződés megkötésére. 
 

Határidő:  2016. július 15. 
Felelős:  polgármester, pénzügyi ov. 
 
 

 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 120./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Borza Bertalan képviselő kérdése, hogy főépítész alkalmazására miért nem írtak ki 
pályázatot, amit ő célszerűnek tartott volna, és több jelölt közül is lehetett volna 
választani. 
 
Polgármester: Negyedik alkalommal dönt a képviselő-testület főépítész 
alkalmazásáról, egyetlen egy alkalommal sem került sor pályázat kiírására. 
Véleménye szerint szükségtelen. Az általa javasolt Tétényi Éváról pedig azt gondolja, 
hogy aki elolvasta a szakmai önéletrajzát, kérdés sem merülhet fel abban, hogy 
minden kritériumnak megfelel, Budapest főépítésze is volt, az ő működése idején 
nyilvánította az UNESCO a világörökség részévé az Andrássy utat. Tehát ez az ő 
munkájának a következménye. Az pedig, hogy Esztergom polgármester asszonya 
volt, ez abszolút semmit nem jelent, teljesen független politikamentes hölgyről van 
szó. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya a Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Loj Balázs alpolgármester elmondja, hogy neki egyetlen egy aggálya volt, melyre a 
kérdést feltette volna, hogy Esztergomból megfelelően el tudja-e látni főépítészi 
munkáját. Azt reméli, hogy erre a kérdésére majd az idő választ ad, és biztos benne, 
hogy ha polgármester úr úgy gondolta és megbeszélték, akkor megfelelően ellátja. 
Azért hessegette el aggályát, mert a szakmai életrajza, tapasztalata, ami mellette 
van, olyan meggyőző, és hogy nincs főépítészük, és ilyen lehet, ez lényegesen jobb 
pozíció. 
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Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy legutóbb is rövid ideig volt főépítészük, és 
akkor is azt a véleményét fogalmazta meg, és most is azon a véleményen van, hogy 
szüksége van a városnak egy főépítészre még akkor is, ha nincs törvényi 
kötelezettségük. Örvendetes, hogy elég sok komoly beruházás fog indulni, amihez 
módosítani kell az építési szabályzatot, tehát egy főépítész nagyban tudná segíteni a 
helyi apparátusnak a munkáját. Tétényi Éva főépítész asszony jelölése ellen a világon 
semmi kifogása nincs, tehát nem szakmai képzettsége, képzetlensége, vagy 
gyakorlata miatt kérdezte, hogy miért nem írtak ki pályázatot, hanem esetlegesen, 
ha több jelölt lett volna és környékbeli is, lehet, hogy másféle „kosárból” tudtak volna 
választani. Volt már budapesti főépítészük, aki kezdetben elég nagy lendülettel 
kezdett a munkához, ami később alábbhagyott. Reméli, hogy ebben az esetben 
egyéb irányú elfoglaltságok miatt nem lesz ilyen, és hosszú távra tudnak választani 
főépítészt. 
 
Polgármester: Elsőként alpolgármester úr gondolataira reagálna, és amint jelezte, 
eddig három főépítésze volt a városnak, most választanak negyedik alkalommal, és 
az előző háromból kettő budapesti lakos volt. Tehát az, hogy Budapest vagy 
Esztergom, ilyen szempontból ez semmit nem jelent. A volt miskolci főépítészük nem 
lehet újra főépítész, mert ő lett a megyei főépítész, ezért ez kizáró ok. Borza Bertalan 
képviselő úr felvetésére elmondja, hogy van törvényi kötelezettségük főépítész 
alkalmazására, hiszen a rendezési tervet főépítész nélkül nem módosíthatja a 
képviselő-testület. Képviselő úr megjegyezte, hogy volt már két budapesti főépítész, 
és hogy először nagy lendülettel állt munkába. Nem tudja, hogy Molnár Csaba úrra 
gondolt-e, aki nem csak nagy lendülettel állt munkába azon a sok-sok esztendőn 
keresztül, amíg ő volt a főépítész, aki hatalmas lendülettel végezte el ezt a feladatot. 
Az ő munkájának a következménye többek között az, hogy most így néz ki Edelény, 
mint ahogy kinéz, ebben neki oroszlánrésze volt, sőt szinte az ő munkájának a 
gyümölcse, ahogy most élhetnek Edelényben, és még a következő fejlesztésekhez is 
van valamilyen szinten köze, amiben átnyúlik az ő keze munkája. 
Biztos abban, ha most igent mond a képviselő-testület a megbízásra, hogy 
ugyanilyen főépítészt fog a város kapni, és fejlődése továbbra is töretlen lehet majd. 
 
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁRO S ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
97/2016.(VI. 30.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő 

alkalmazásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő 
alkalmazásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 



 11 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 

önkormányzati főépítészi munkakör ellátására Tétényi Éva 
okleveles építészmérnök alkalmazását az Archicon Stúdió 
Bt-vel kötendő megbízási szerződésben rögzített feltételekkel 
j ó v á h a g y j a , a feladat ellátásának a megbízási 
jogviszony fennállásának időtartamára felmerülő 200.000,- 
Ft+ÁFA/hó megbízási díjat a 2016. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés aláírására, és szükség szerinti 
módosítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, megbízott 

 
Melléklet a 97/2016.(VI.30.) határozathoz  

 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  

Edelény város települési főépítészi feladatainak ellátására 
 

amely létrejött egyrészről          Edelény Város Önkormányzata 
székhely: 3780. Edelény, István király útja 52. 
adószáma: 15725596-2-05  
képviseli: Molnár Oszkár polgármester 

 
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről az Archicon Stúdió Bt. 

székhely: 2500 Esztergom, Kölcsey Ferenc utca 14/a 
adószáma: 23617391-3-11 
cégjegyzékszám: 11-06-001777 
bankszámlaszám: 10403648-36450121-00000000 
képviseli: Tétényi Istvánné ügyvezető 

 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben, az 
alábbi feltételek szerint: 
 
1. A megbízási szerződés tárgya 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. 
paragrafusa rendelkezése szerinti településfejlesztési és településrendezési feladatok 
ellátása a helyi önkormányzatok feladata. 
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Ennek keretében Megbízó a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) 
Kormányrendelet (továbbiakban Rendelet) 3. §. (2) bekezdése alapján megbízza a 
Megbízottat, hogy lássa el Edelény város közigazgatási területén a települési 
önkormányzati főépítészi feladatokat.  
 
Megbízott kijelenti, hogy képviseletében a főépítészi feladatokat Tétényi Éva 
okleveles építészmérnök (1068 Budapest, Király utca 92. alatti lakos; TT1, É1 SZÉS5 
11-0227 kamarai nyilvántartási szám) látja el. Közreműködő Főépítész a Rendelet 3. 
§. szerinti szakirányú felsőfokú képesítési és szakmai gyakorlatra vonatkozó 
előírásoknak megfelel, főépítészi vizsgával egyenértékű képesítéssel rendelkezik.  
 
A Megbízott kötelezettsége a Rendelet 8. és 10. §-a szerinti és a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt alábbi feladatok ellátása: 
 

a) az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel 
együttműködve elősegíti Edelény város területét érintő területrendezési és 
településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását; 

b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, 
tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést 
készít a képviselő-testület részére; 

c) közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, 
valamint a kulturális örökség védetté nyilvántartásának részletes szabályairól 
szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok 
ellátásában; 

d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség illetve a település 
egységes táji és építészeti arculatának alakítását; 

e) közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök 
nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel 
kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok 
előkészítésében; 

f) részt vesz – szükség szerint adatok szolgáltatásával – az illetékességi 
területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek 
kialakításában és működtetésében; 

g) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a 
tervezési megbízás feltételeit és követelményeit; 

h) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az 
érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek, valamint a 
szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a 
rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről; 

i) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a 
tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit; 

j) szervezi és irányítja az Étv.-ben előírt véleményezési eljárásokat, ezek során 
biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát; 
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k) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek 
figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket; 

l) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg 
szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról; 

m) nyilvántartást vezet a település területére készült településrendezési 
eszközökről, valamint gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek 
az önkormányzat honlapján történő közzétételéről; 

n) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben 
foglaltakról, 

o) előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos 
szabályozását, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az 
azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről; 

p) a helyi médiában, webes fórumokon tájékoztató cikkek írásával segíti a város 
településrendezési, építési szabályozási előírásainak megismertetését. 

Helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetése esetén: 

q) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a 
települési önkormányzat által működtetett építészeti-műszaki tervtanácsot 
amennyiben felállításra kerül; 

r) nyilvántartást vezet az építészeti-műszaki tervtanácson tárgyalt 
tervdokumentációkról, amely alapján félévente adatot szolgáltat az állami 
főépítész által vezetett elektronikus nyilvántartás részére, amennyiben releváns. 

 
A települési főépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, 
településüzemeltetési és az önkormányzat ingatlanvagyon-gazdálkodási 
programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók 
települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai 
véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek 
előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását. 
 
2. Együttműködés 
 
A megbízási szerződés időtartalma alatt a Megbízó köteles a Megbízottat a főépítészi 
tevékenység ellátásához szükséges információkkal, bizonylatokkal és egyéb 
dokumentumokkal ellátni. A Megbízott kérésének megfelelő időpontban számára a 
tevékenység ellátásához szükséges feltételeket biztosítani. A főépítészeti tevékenység 
ellátásához szükséges adminisztrációs és technikai hátteret a Megbízó biztosítja. 
 
A megbízási szerződés tartama alatt a Megbízott köteles a Megbízó rendelkezésére 
állni, a Megbízóval a kapcsolatot folyamatosan tartani.  
 
A Megbízott e szerződés teljesítése során Megbízó rendelkezései és a vonatkozó 
jogszabályok szerint köteles eljárni. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasításokat ad, a Megbízott köteles erre figyelmeztetni.  
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A szerződésből adódó ügyekben, feladatokban, ahol a szerződés eltérően nem 
rendelkezik a Megbízót Molnár Oszkár polgármester képviseli. 
 
3. Tájékoztatás 
 
A Megbízott igény szerint, de a feladatoktól függően havonta legalább egy 
alkalommal személyesen, illetve telefonon és e-mailben folyamatosan köteles 
tájékoztatni a Megbízót, a főépítészi feladatok ellátása során kifejtett 
tevékenységéről, a képviselő-testület, a polgármester, illetőleg a jegyző 
feladatkörébe tartozó főépítészi teendőket is érintő kérdésekről, illetve azok 
intézéséről. 
 
A Megbízott köteles elkészíteni a képviselő-testület részére a főépítészi feladatkörbe 
is tartozó napirendek előterjesztéseit. Köteles részt venni a képviselő-testületnek és a 
bizottságnak a főépítészi feladatkörbe is tartozó napirendjei tárgyalásán, illetve 
köteles részükre megadni a döntéshez szükséges tájékoztatást.  
 
4. A felek felelőssége 
 
A Megbízott feladatai ellátására köteles a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit 
betartani, köteles továbbá a megbízás teljesítése során alkalmazandó jogszabályok 
változását folyamatosan figyelemmel kísérni, a Megbízót érintő változásokra annak 
figyelmét felhívni.   
 
A Megbízott teljes felelősséggel tartozik nem megfelelő eljárásával, mulasztásával, 
illetőleg késedelmeskedésével a Megbízónak okozott kárért. 
 
A Megbízó köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani a megbízás teljesítéséhez 
szükséges információkat, dokumentumokat olyan időben, hogy a Megbízott a 
jogszabályban előírt határidőket teljesíteni tudja. 
 
5. Titoktartási kötelezettség 
 
A Megbízott köteles titokban tartani a főépítészi tevékenység gyakorlása során 
tudomására jutott tényeket, hivatali és szolgálati titkokat. Titoktartási kötelezettsége 
e szerződés megszűnését követően is fennmarad. 
 
6. Megbízási díj, költségtérítés 
 
A Megbízottat jelen szerződésből eredő feladatai ellátásáért – a kölcsönösen 
megállapodott -  200.000,- Ft+ÁFA/hó, azaz Kettőszázezer forint + ÁFA/hó díjazás 
illeti meg. A megbízási díjon felül más költség elszámolására csak a Megbízó előzetes 
engedélyével kerülhet sor. 
 
A Megbízási díj kifizetésére számla ellenében, a Megbízó által leigazolt teljesítés 
igazolás alapján - a Megbízott  fenti számú számlára történő átutalással kerül sor. Az 
átutalásra a számla leigazolását követő 15 napon belül kerül sor. 
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Késedelmes kifizetés esetén a Megbízó köteles a késedelembe esés napjától 
kezdődően, a Polgári Törvénykönyv szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi 
kamatot fizetni Megbízott számára. 
 
Ha a főépítészi tevékenység ellátásához szükséges kiküldetés során útiköltség térítés 
és napidíj merül fel, útiköltség tekintetében a NAV által engedélyezett gépjármű 
üzemanyag fogyasztási norma és üzemanyag ár elszámolással, napidíj tekintetében a 
2011. évi CXCIX. törvény 54. §-ban a köztisztviselőkre megállapított feltételekkel és 
mértékben akkor illeti meg a Megbízottat, amennyiben az előzetesen a Megbízó 
részéről engedélyezve volt. 
 
7. Összeférhetetlenség 

Összeférhetetlenség miatt a Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Edelény város 
közigazgatási területére hatósági engedélyhez kötött tervezői tevékenységet a MÉK 
Etikai szabályzat idevonatkozó előírása szerint végez. 
 
8. Szerződés megszűnése 
 
Jelen szerződést a felek 2016. július 01. hatálybalépéssel határozatlan időre kötik.  A 
felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni. 

Bármelyik fél jogosult írásban, 30 napos felmondási idővel, rendes felmondással is 
megszüntetni a jelen szerződést. 

A Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Megbízott súlyos 
szerződésszegést követ el. 

A szerződés megszűnése esetén a felek elszámolnak. Az elszámolás keretében a 
Megbízott a megbízás teljesítése során birtokába került dokumentumokat, iratokat, 
stb. köteles a Megbízónak átadni. 

 
9. A szerződésben nem érintett kérdések 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 
települési főépítészi tevékenységre vonatkozó és egyéb munkajogi jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 
 
A felek a szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
A megbízási szerződés 6 példányban és 5 oldal terjedelemben készült, melyből 4 
példány a Megbízót, 2 példány a Megbízottat illeti meg. 
 
Edelény, 2016. június 30. 
 
 Molnár Oszkár  Tétényi Istvánné 
 polgármester     ügyvezető 
 Edelény Város Önkormányzata Archicon Stúdió Bt. 
 Megbízó            Megbízott 
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Tétényi Éva 

okl. építészmérnök 
közreműködő főépítész 

SZÉS5, TT1, É 1 11-0227 
Jogi ellenjegyző:                Pénzügyi ellenjegyző: 
 ………………………………….  ……………………………… 
 
A szerződés pénzügyi fedezete Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2016.(VI.30.) számú határozata szerint biztosított. 
 
4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény-Nagycsászta 5350 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 121./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya a Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy a Start közmunkaprogramból fejleszthetik a Császtát, 
ugyanis a volt iskola, aminek meghagyták a lábazatát, arra egy filagóriaszerű 
felépítémény fog kerülni, ezzel is az oda kilátogató edelényi családok, turisták még 
vonzóbb helyszíne lehet a Császta, sőt kisebb rendezvények színterévé is válhat, 
családi rendezvényeket is lehet majd ott a későbbiekben szervezni. 
 
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁRO S ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
98/2016.(VI. 30.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Az Edelény-Nagycsászta 5350 hrsz-ú ingatlan ingyenes 

használatba adásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény-Nagycsászta 5350 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba 
adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. ingyenes használatába adja az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Edelény-Nagycsászta 5350 
hrsz-ú ingatlant, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kft. 
közfoglalkoztatási program keretében közösségi tér funkciójú 
létesítményt valósítson meg. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés 

tartalmának meghatározására és a szerződés határozatlan időre 
történő megkötésére. 
 

3. Hozzájárul ahhoz, hogy a megépítést követően a létesítmény a 
közfoglalkoztatási pályázati feltételeknek megfelelően a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft vagyonaként kerüljön aktiválásra.  
 
Határidő: 1. és 2. pont: azonnal, 3. pont: 2016. november 30. 
Felelős:  1. és 2. pont: polgármester, 3. pont: Borsodi 

Közszolgáltató Kft ügyvezetője 
Értesül: Osztályok, Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

 
 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Járási Hivatal Edelény, István király útja 52. számú ingatlanra vonatkozó 
üzemeltetési megállapodásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 122./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya a Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁRO S ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
99/2016.(VI. 30.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Edelényi Járási Hivatal Edelény, István király útja 52. 

számú ingatlanra vonatkozó üzemeltetési megállapodásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Járási Hivatal Edelény, István király útja 
52. számú ingatlanra vonatkozó üzemeltetési megállapodásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal kötendő - Edelény, 
István király útja 52. számú ingatlanra vonatkozó - 
Üzemeltetési Megállapodást a határozat mellékleteként  
jóváhagyja. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert az Üzemeltetési Megállapodás, és 

a jövőben szükségessé váló módosítások aláírására. 
 

Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: 2016.07.31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Járási Hivatal 

 
 

Melléklet a 99/2016.(VI.30.) határozathoz 
 

ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről  
 
Edelény Város Önkormányzata(székhely: 3780 Edelény, István király útja 52., 
adószám: 15725596-2-05, bankszámlaszám: 12037805-00113009-00100007) 
képviseli: Molnár Oszkár polgármester és Vártás József jegyző  
(a továbbiakban: Üzemeltető), 
másrészről a 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal(székhely: 3525 Miskolc, 
Városház tér 1., törzskönyvi azonosító szám: 789279, adószám: 15789271-2-05, 
számlaszám: 10027006-00299561-00000000) képviseli: Demeter Ervin 
kormánymegbízott (a továbbiakban: Üzemeltetést igénybevevő), 
(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között alulírott napon és helyen, az 
alábbi feltételek mellett: 
 
1. Előzmények 
Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2012. október 26. napján „Megállapodás a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához” elnevezésű okirat (a továbbiakban: 
Megállapodás) jött létre, melynek 1. számú melléklete értelmében, 2013. január 01. 
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napjától, természetben a 3780 Edelény, István király útja 52. szám alatt található 
ingatlan 150,16 m2 alapterületű része került az Üzemeltetést igénybevevő ingyenes 
használatába. Szerződő Felek 2015. március 19. napján közös megegyezéssel 
módosították a Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás-módosítás). 
A Megállapodás-módosításban foglaltaknak megfelelően, Szerződő Felek 2015. április 
16. napján birtokbaadási jegyzőkönyvet írtak alá, mely alapján a tárgyi ingatlanban 
további 28,41 m2, összesen 178,57 m2 terület került az Üzemeltetést igénybevevő 
használatába. 
 
2. Jelen megállapodás tárgya 
Üzemeltető tulajdonában van az Edelény, 155/1hrsz.-on bejegyzett – természetben a 
3780 Edelény, István király útja 52. szám alatt található, összesen 1455,74 m2 
alapterületű ingatlan. Üzemeltető az alábbiakban meghatározott helyiségeket adja 
Üzemeltetést igénybevevő használatába, az Üzemeltetést igénybevevő Edelényi 
Járási Hivatala ügyintézési feladatainak ellátása céljából. 
Üzemeltetést igénybevevő használati joga az ingatlan alábbi helyiségeire (a 
továbbiakban: Ingatlanrész) terjed ki: 
 
Kizárólagosan használt alapterület: 
Népegészségügyi Osztály: 66,04 m2    26., 27., 32., 33. számú irodák 

Hatósági és Gyámügyi Osztály gyámügyi részlege: 61,6 m2 8., 22., 23.,24.,25.,számú irodák 

Folyosó  3,34 m2 

Előtér  3,97 m2 

Előtér  2,36 m2 

Női wc  1,31 m2 

Teak., szert. 1,45 m2 

Teakonyha 6,70 m2 

Raktár  7,84 m2 

Garázs  12,00 m2 

Belső parkoló 10,00 m2 

Összesen: 176,61 m2   

Közösen használt helyiségek alapterülete:  
Előtér    24,43 m2 50 %-a= 12,22 m2 

Porta     11,16 m2 50 %-a=  5,58 m2 

Előtér    25,62 m2 50 %-a= 12,81 m2 

Ruhatár     7,16 m2 50 %-a=  3,58 m2 

Előtér      2,70 m2 50 %-a=  1,35 m2 

Férfi wc      1,19 m2 50 %-a=  0,6 m2 

Ms. wc      5,45 m2 50 %-a=  2,73 m2 
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Ügyféltér   82,02 m2 50 %-a= 41,01 m2 

Női wc      4,02 m2 50 %-a=  2,01 m2 

Ügyfélszolgálat   40,56 m2 50 %-a= 20,28 m2 

Folyosó    13,44 m2 33 %-a=  4,44 m2 

Díszterem   74,82 m2 50 %-a= 37,41 m2 

Szerverszoba     9,99 m2 50 %-a=  5,00 m2 

Folyosó    63,38 m2 70 %-a= 44,37 m2 

Lépcsőház   11,01 m2 50 %-a=  5,51 m2 

Irattár     122,28 m2 19 %-a=22,81 m2 

Összesen:        221,71 m2 

Üzemeltetést igénybevevő a használatba kapott helyiségekben 18 fővel látja el 
feladatát. 

3. Üzemeltető jogai és kötelezettségei 

Üzemeltető köteles az 1. pontban rögzített időpontokban birtokba adott, a jelen 
megállapodás tárgyát képező ingatlanrészek, valamint a közös használatú ingóságok 
használatának feltételeit biztosítani. 

Üzemeltető jogosult - jelen megállapodás tartalmával összefüggésben - az 
Ingatlanrész állapotát és rendeltetésszerű használatát ellenőrizni és észrevételeit, 
kifogásait írásban megtenni. Üzemeltető köteles a használat ellenőrzése során csak a 
szükséges legkisebb mértékben zavarni az Üzemeltetést igénybevevőt a jogainak 
gyakorlása és kötelezettségeinek ellátása közben. 

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

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

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

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

Üzemeltető köteles az Ingatlanrész üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályi előírások 
maradéktalan betartására. 

4. Üzemeltetést igénybevevő jogai és kötelezettségei 

Üzemeltetést igénybevevő jogosult a jelen megállapodás 2. pontjában meghatározott 
helyiség(ek)ből álló Ingatlanrész és ingóságok használatára. 
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Üzemeltetést igénybevevő köteles az Ingatlanrészt és az ingóságokat általában 
elvárható gondossággal és rendeltetésszerűen használni. 

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

5. Az üzemeltetési költségek megosztása 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az üzemeltetési költségeket az alábbi felosztás 
szerint bontják meg: 

a) Az alábbi költségek megosztása terület-arányosan történik, melynek mértéke 
Üzemeltetést igénybevevő részéről 27,36 %:  

176,61 m2 (az Üzemeltetést igénybevevő által kizárólagosan használt 
alapterület)+ 221,71 m2 (az Üzemeltető és az Üzemeltetést igénybevevő által 
közösen használt alapterület arányában) : 1455,74 m2 (az ingatlan teljes 
alapterülete) x 100 =  27,36 % 

- fűtés, 
- villamos-energia, 
- karbantartás, 
- biztosítás. 

b) Az alábbi költségek megosztása létszám-arányosan történik, melynek mértéke 
Üzemeltetést igénybevevő részéről 28,57 %: 

18 fő (Üzemeltetést igénybevevő létszáma) : 63 fő (teljes létszám) x 100 = 
28,57 % 

- víz- és szennyvíz, 
- szemétszállítás, 
- telefon, 
- nyomtatás. 

6. Az üzemeltetési költségek továbbszámlázása 

Jelen megállapodás 5. pontjában foglalt arányoknak megfelelően Üzemeltető 
havonta, minden hónap 15. napjáig számlát állít ki Üzemeltetést igénybevevő részére 
az elszámolási időszakra eső üzemeltetési költségei megtérítése érdekében. 

Üzemeltető köteles a számla mellékleteként a továbbszámlázás alapjául szolgáló 
eredeti számlák másolatát, a teljesítésigazolást, valamint a kifizetést igazoló terhelési 
értesítőt csatolni. 

Üzemeltetést igénybevevő az Üzemeltető által kiállított számlát, annak 
kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki az Üzemeltető 
12037805-00113009-00100007 számú bankszámlájára. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben közöttük az Üzemeltető által 
kiállított számlák tartalma vonatkozásában véleményeltérés mutatkozik, úgy arról 
haladéktalanul egyeztetést kezdeményeznek. 
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7. Birtokbaadásra vonatkozó feltételek 

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2013. január 01., valamint 2015. április 16. napjától az 
Ingatlanrész részét képező helyiségek az Üzemeltetést igénybevevő használatába 
kerültek, így külön birtokbaadási jegyzőkönyv felvételére nincsen szükség.  

8. A megállapodás időtartama és megszűnése 

Jelen megállapodás a Szerződő Felek általi utolsó aláírás napján lép hatályba, de 
Szerződő Felek annak rendelkezéseit 2015. február 16. napjától alkalmazzák. 
Jelen megállapodás határozatlan időre szól, melynek módosítására kizárólag írásban 
és közös megegyezéssel kerülhet sor. 
Jelen megállapodás megszűnésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, 
amennyiben az üzemeltetés alapjául szolgáló ok megszűnik (pl.: Üzemeltetést 
igénybevevő elhelyezésére másik ingatlanban kerül sor). 

9. Korrupció-ellenes klauzula: 

Üzemeltető nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem 
jogosíthat fel olyan cselekményre, amely a Szerződő Felek részéről a mindenkor 
hatályos, közélet tisztáságára vonatkozó jogszabályok, korrupció ellenes törvények 
megsértését eredményezi. Üzemeltető nem fogadhat el és nem ajánlhat fel, nem 
adhat, (illetve erre vonatkozóan nem állapodhat meg) bármely, Üzemeltetést 
igénybevevő megbízásából eljáró kormánytisztviselőnek, munkavállalónak, 
képviselőnek, illetve bármely, Üzemeltetést igénybevevő megbízásából eljáró 
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az érintett személy jelen megállapodással 
kapcsolatosan tárgyalások folytatására, szerződéskötésre, illetve teljesítésre 
hivatalosan nincs felhatalmazva, arra nem jogosult. Üzemeltető köteles azonnal 
értesíteni a vele szerződéses kapcsolatban álló Üzemeltetést igénybevevőt, 
amennyiben jelen megállapodással kapcsolatosan bármikor folytatott tárgyalások 
során, a szerződés megkötésére, illetve az azzal kapcsolatos teljesítésre vonatkozóan 
a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve 
amennyiben a korrupció gyanúja felmerül.  

10. Egyéb rendelkezések 

Szerződő Felek, szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben kijelölt képviselői: 

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

 Üzemeltetést igénybevevő részéről: Dr. Hudák Zita hivatalvezető 
 telefon: 48/795-244, e-mail: jaras@edeleny.borsod.gov.hu 

Szerződő Felek által kijelölt helyszíni képviselők: 

Üzemeltető részéről: Bari Sándor 
 telefon: 48/524-100, e-mail: bari.sandor@edeleny.hu 
 Üzemeltetést igénybevevő részéről: Dr. Hudák Zita hivatalvezető 
 telefon: 48/795-244, e-mail: jaras@edeleny.borsod.gov.hu 

mailto:bari.sandor@edeleny.hu
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Szerződő Felek jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy tekintettel 
arra, hogy Üzemeltetést igénybevevő költségvetési szerv, az Állami Számvevőszékről 
szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak alapján az 
Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési 
jogosultsággal rendelkeznek jelen megállapodás felett, valamint hogy az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. 
§ (1) bekezdése alapján, a jelen szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, 
illetőleg a nyilvánosságra hozatalt még az üzleti titokra való hivatkozással sem 
tagadhatják meg. 

Szerződő Felek megkísérlik jelen megállapodással összefüggő vitás kérdéseiket 
elsősorban békés úton tárgyalások keretében rendezni. Ennek sikertelensége esetére 
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 41. § (1) bekezdése 
alapján - értékhatártól függően - a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Szerződő Felek a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet, továbbá egyéb, vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. 

Jelen Megállapodás 5 (öt) számozott oldalból áll és 4 (négy) eredeti példányban 
készült, melyből a Szerződő Feleket 2-2 (kettő-kettő) példány illeti meg, és amelyet a 
Szerződő Felek – elolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Edelény, 2016. …………………….          Miskolc, 2016. …………………… 

 

……………………………………………                                ……………………………………………. 
         Molnár Oszkár                                                              Demeter Ervin              
          polgármester                                                            kormánymegbízott 
Edelény Város Önkormányzata                                            Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
           Üzemeltető                                                                 Kormányhivatal 
                                                                                      Üzemeltetést igénybevevő  
 
Edelény, 2016. …………………….    Pénzügyi ellenjegyző: 
 
        Miskolc, 2016. ………………………. 
 
………………………………………………….                                 ………………………………………… 
          Vártás József                 Kozmáné Domoszlai Mónika 
              jegyző                    főosztályvezető-helyettes 
Edelény Város Önkormányzata                                    Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 
           Üzemeltető                                                            Üzemeltetést igénybevevő 
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Jogi ellenjegyző: 
        
 
       Miskolc, 2016. ……………………….. 
 
 
 
...................................................... 
 Dr. Fuhrmanné dr. Horzsa Ildikó 
      főosztályvezető-helyettes 
  Jogi és Koordinációs Főosztály 
      Üzemeltetést igénybevevő 
 
 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 123./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya a Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Loj Balázs alpolgármester elmondja, hogy a lakosság részére kiosztásra kerültek a 
szelektív hulladékgyűjtő edények, és ezzel együtt az új vegyes hulladékgyűjtő 
edényzetek is. Azt gondolja, hogy mivel gyakorlatilag megduplázódott a lakosságnak 
az a kapacitás, ahová a szemetet teheti, ezzel minden akadály elhárult annak az 
útjából, hogy normálisan és kulturáltan történjen a hulladék elszállítása Edelény 
városban. Ezzel együtt, hogy a szelektív edényeket kiosztották, megszüntették a 
hulladékgyűjtő szigeteket, mindössze két konténer maradt még ott véletlenül egy ad-
hoc dolog miatt, amit a jövőben be fognak onnan szedni. Az egyik a Kincsem 
parkolójában van, a másik a Penny Áruház parkolójában. Ezeken a helyeken 
folyamatosan gyűlik a lakossági, vagy közületi szemét. Aljegyző úr jelezte a tegnapi 
nap folyamán és kérte, hogy szóljon a Zöld Völgy Kft-nek, hogy vigyék el a 
konténereket, viszont a körülötte a földön lévő szeméthez nem nyúlnak a Zöld Völgy 
Kft. dolgozói, ezért azt kéri, hogy előbb a Borsodi Közszolgáltató Kft. embereivel a 
hulladékot szedjék föl, de mire kijönne elszállítani a konténert a Kft. addigra újabb 
hulladékot raknak le, és egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni. Arra kérné 
polgármester urat, jegyző urat, aljegyző urat, hogy a közterület-felügyelők hassanak 
oda, és ha tetten érik az illegális hulladékot lerakókat, akkor példás büntetést 
kapjanak. 
 
Borza Bertalan képviselő: Alpolgármester úr elmondta, hogy a lakosságnak a 
hulladékgyűjtés vonatkozásában a kapacitása megnőtt. Szerinte ez sajnos nem nőtt 
meg, pont ugyanannyi maradt, hiszen a szelektív hulladékot kéthetente szállítják el, 
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ami 110 liter, és a 60 literes kommunális hulladékgyűjtő edényzetet, ha 
megszorozzák néggyel, ez összesen 480 liter, és eddig volt a 120 literes, amit 
hetente elszállítottak, ez nála ugyanazt az összeget adja ki, tehát 480 litert. Neki 
többen is jelezték már, hogy keveslik a 60 literes, hetente elszállítandó kommunális 
edényzetnek az űrtartalmát és mennyiségét, főleg a nyári és az őszi időszakokban, 
amikor sok zöldhulladék keletkezik. Ebből vélhetően lesznek problémáik, illetve 
vannak problémák, hiszen a város különböző pontjain lerakott hulladékot nem tudták 
felszámolni. Ha lesz rá lehetőség, azt kérné, hogy képviseljék a várost a társulási 
ülésen, hogy ahogyan régen volt, amikor előfordult egy-egy zsák szemét, amit a 
kuka mellé tettek, elvitték. Jelenleg nem viszik el, hiszen kamerával rendelkeznek az 
autók is és nem is merik felrakni a dolgozók. Azt mondja, hogy próbáljanak meg eléje 
menni ennek a problémának. 
 
Polgármester: Minden igaz, amit képviselő úr elmondott, annyit csupán a 60 literes 
edényekhez, hogy azok kaptak 60 literes edényzetet, akik konkrétan azt kérték. Ezzel 
ezek után már nem tudnak mit kezdeni. Nagyon reméli, hogy nem az következik 
ebből, hogy kiderült, hogy kicsi a 60 literes edényzet és majd kihordják különböző 
helyekre a plusz hulladékot. A közterület-felügyelőkre visszatérve elmondja, hogy 
ezen túl, amennyiben azt a rendeletet, amiről az ülés elején beszélt, ha elfogadja a 
képviselő-testület, a közterület-felügyelők „nem rendes munkaidőben” fognak 
dolgozni, ne úgy gondolja senki, hogy majd reggel 6 órától délután 14 óráig, teljesen 
ad-hoc jellegű munkaidejük lesz és olyan is, amikor éjszaka fognak dolgozni. 
Természetes felszerelik őket olyan eszközökkel, amikor az éjszaka sötétjében is 
tudnak majd olyan felvételeket készíteni, hogy beazonosítható legyen az, aki elköveti 
azokat a dolgokat, és akik nagyon kemény büntetésre számíthatnak. Ez mindenkire 
vonatkozik, az Egres-i telepre is vonatkozik és mindenhová. Elképzeléseik szerint az 
egresi, a finkei és a borsodi telepre nem sokára hozzák azt az előterjesztést, amely a 
három telep bekamerázásáról fog szólni. Innentől kezdve mindenki a legrosszabbra 
számíthat, mert az, hogy félévente egymillió forint körüli összeget kell kifizetni azért, 
hogy az egresi cigánytelepről elszállítassák azt az irdatlan mennyiségű szemetet, amit 
odapakolnak annak ellenére, hogy ott van minden családban a két kuka, ez 
egyszerűen tűrhetetlen tovább. Elképzelhető az is, hogy nagyon sokan majd néhány 
napra, vagy egy-két hétre esetleg börtönbe is fognak menni, ha nem fogják rendezni 
ezt a dolgot, és hangsúlyozza, hogy nem 2000 forintos bírság lesz, mert tűrhetetlen, 
ami a városban van szemét ügyben. Jó lenne, ha már felnőne mindenki 
gondolkodásban, és természetesen, akire vonatkozik „csak azoknak” üzeni,  hogy jó 
lenne már, ha kicsit alakulna és formálódna, mert saját magukkal tolnak ki. Az 
elfogadhatatlan, hogy ide-oda ledobálják a szemetet, az erdőszélére, mindenhová. 
 
Magyar Árpádné képviselő: Örül annak, hogy a kamerák felszerelését tervezik, ezt 
már szerette volna ő is kérni, mert förtelmes, ami az egresi városrészen is van a 
szeméthegy miatt. Jelenleg még három konténer van ezen a részen kihelyezve, amin 
toronymagas a szemét, nem beszélve arról, hogy a konténerek mellett is óriási 
mennyiségű szemét van, ez tehát összesen 6 konténernyi szemét. Ő is azon a 
véleményen van, hogy kevés az űrtartalma annak az edényzetnek, amit a lakosok 
megkaptak, másrészt felfoghatatlan, hogy honnan termelnek annyi szemetet, mint 
ami ott összegyűlik. Azt kéri, hogy az egresi telepen felhalmozott szemét most még 
kerüljön elszállításra.  
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Véleménye szerint, ha kamerákat fognak felszerelni, ez a probléma meg fog oldódni, 
de más jellegű problémákat is meg fog oldani, mint pl. a szabadon kóborló kutyák 
ügyét is. 
 
Polgármester: Jelzi képviselő asszonynak, hogy most még utoljára elszállítják a 
szemetet, és abban a pillanatban, ahogy ez megtörténik, eltűnik onnan a három 
konténer is, nem lesz, mert minden családnál ott van a két kuka. Az, hogy nagy vagy 
kicsi az edényzet, erre annyit tud mondani, hogy nyilván az egresi családok is főleg 
hónap elején, hatalmas kosarakat pakolnak tele akár a Pennyben, akár más boltban 
vásárolt üdítős palackokkal. Természetesen, ha egy palackot úgy dobnak be a 
kukába, hogy nem tapossák össze, akkor az a kuka hamar megtelik, ha 
összetaposná, nagyon sok üdítős palack beleférne, ugyanez vonatkozik a dobozos 
üdítőkre, sörös dobozokra. Tehát ennyi kellene hozzá. Ne csak mindig kérjen a 
cigányság, és képviselő asszony a cigányság nevében, hogy ezt meg azt csinálják 
meg, hogy vigyék el a szemetet, stb. Ott van a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, 
akinek az elnöke a cigányvajda, próbáljanak már meg a saját nemzetiségükkel kicsit 
értelmesen beszélni, elmondani nekik, hogy emberek, ez így nem állapot, nehogy 
már az önkormányzat pénzét arra költsék, amit sokkal fontosabbakra is költhetnék, 
hogy itt időről-időre milliókat kelljen kiadni azért, hogy vigyék el a szemetet innét, 
onnét, amit nem hajlandók normálisan kezelni. Ennyi, ezt be fogják fejezni és 
kőkeményen fognak bírságolni. Nem tudja hány évtizede folyik az integrációs kísérlet 
Magyarországon, három évtizede legalább, de mondhatják azt is, hogy 500 éve. Ha 
nem tudnak integrálódni, el kell gondolkodni másféle megoldáson. 
 
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁRO S ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
100/2016.(VI. 30.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodá-sának 
módosításáról 

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy 
a képviselő-testület döntéséről szóló határozat kivonatát a döntés 
meghozatalától számított 15 napon belül küldje meg a Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Munkaszervezete részére. 

 
Határidő: azonnal, illetve: 2016. július 15. 
Felelős:   polgármester 

    Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK 
 

Melléklet a 100/2016. (VI. 30.) határozathoz 
 
 
 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  

 

Társulási Megállapodása 

 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
(a 2016. június 8. napján kelt módosítások félkövér, dőlt betűkkel szedve) 
Az alább felsorolt Önkormányzatok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés k) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában meghatározott 
társulási jog alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(továbbiakban: Ht.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 
hulladékgazdálkodási feladatok korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása 
érdekében, az alábbi Társulási Megállapodást kötik:  
 
1. A Társulás neve, székhelye, tagjai, működési területe: 
 
1.1. Neve: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás 
1.2. Székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 
1.3. A társulás önkormányzati tagjainak neve, székhelye: 
1.3.1. Társult tagok: 
 

 Önkormányzat neve és címe 

1.  Abod Község Önkormányzata  

3753 Abod, Magyar út 42. 

2.  Aggtelek Község Önkormányzata  

3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8. 

3.  Alacska Község Önkormányzata  

3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7. 
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4.  Alsódobsza Község Önkormányzata  

3717 Alsódobsza, Rákóczi F. út 44. 

5.  Alsószuha Község Önkormányzata  

3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3. 

6.  Alsótelekes Község Önkormányzata  

3735 Alsótelekes, Béke út 36. 

7.  Alsóvadász Község Önkormányzata  

3811 Alsóvadász, Fő út 63. 

8.  Arló Nagyközség Önkormányzata  

3663 Arló, Ady E. út 162. 

9.  Arnót Község Önkormányzata  

3713 Arnót, Petőfi S. út 120. 

10.  Balajt Község Önkormányzata  

3780 Balajt, Fő út 55. 

11.  Bánhorváti Község Önkormányzata  

3642 Bánhorváti, Szabadság út 32. 

12.  Bánréve Község Önkormányzata  

3654  Bánréve, Kossuth L. u. 158. hrsz. 

13.  Becskeháza Község Önkormányzata  

3903 Becskeháza, Fő út 10. 

14.  Bélapátfalva Város Önkormányzata  

3346 Bélapátfalva, IV. Béla út.70. 

15.  Berente Község Önkormányzata  

3704 Berente, Esze Tamás út 18. 

16.  Berzék Község Önkormányzata  

3575 Berzék , Petőfi S. út 42. 

17.  Bódvalenke Község Önkormányzata  

3768 Bódvalenke, Petőfi S. út 1. 

18.  Bódvarákó Község Önkormányzata  

3764 Bódvarákó, Szabadság út 22. 

19.  Bódvaszilas Község Önkormányzata  

3763 Bódvaszilas, Kossuth út 21. 

20.  Boldva Község Önkormányzata  

3794  Boldva, Széchenyi út 50.  

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

22.  Borsodnádasd Város Önkormányzata  

3671 Borsodnádasd, Köztársaság u. 12. 

23.  Borsodszirák Község Önkormányzata  

3796  Borsodszirák, Bartók B. út 48. 

24.  Bőcs Község Önkormányzata  

3574 Bőcs, Hősök út 2. 

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

26.  Damak Község Önkormányzata  

3780 Damak, Szabadság út 14. 

27.  Debréte Község Önkormányzata  

3825 Debréte, Petőfi út 3. 

28.  Dédestapolcsány Község 
Önkormányzata 3643 Dédestapolcsány, 
Petőfi S. út 21. 

29.  Domaháza Község Önkormányzata  

3627 Domaháza, Petőfi S. u. 9. 

30.  Dövény Község Önkormányzata  

3721 Dövény, Rákóczi F. út 11 

31.  Edelény Város Önkormányzata  

3780 Edelény, István Király útja 52. 

32.  Égerszög Község Önkormányzata  

3757 Égerszög, Béke út 15. 

33.  Farkaslyuk Község Önkormányzata  

3608 Farkaslyuk, Jószerencsét tér 1. 

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

35.  Felsőnyárád Község Önkormányzata  

3721 Felsőnyárád, Alkotmány út 8. 

36.  Felsőtelekes Község Önkormányzata  

3735 Felsőtelekes, Fő út 64. 

37.  Galvács Község Önkormányzata  

3752 Galvács, Bereg út 10. 

38.  Gesztely Község Önkormányzata  

3715 Gesztely, Szabadság tér 2. 

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

40.  Hangács Község Önkormányzata  

3795 Hangács, Szabadság út 21. 

41.  Hangony Község Önkormányzata  

3626 Hangony, Rákóczi F. út 138. 

42.  Hegymeg Község Önkormányzata  

3786 Hegymeg, Petőfi út 20. 

43.  Hernádkak Község Önkormányzata  

3563 Hernádkak, Fő út 50. 

44.  Hidvégardó Község Önkormányzata  

3768 Hidvégardó, Tornai út 106. 

45.  Imola Község Önkormányzata  

3725 Imola, Rákóczi F. út 48. 

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

47.  Jákfalva Község Önkormányzata  

3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12. 

48.  Járdánháza Község Önkormányzata  

3644 Járdánháza, IV. Béla út 27. 

49.  Jósvafő Község Önkormányzata  

3758 Jósvafő, Petőfi S. út 42. 

50.  Kánó Község Önkormányzata  

3735 Kánó, Széchényi út 7. 

51.  Kazincbarcika Város Önkormányzata  

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

52.  Kelemér Község Önkormányzata  

3728 Kelemér, Tompa M. út 17. 

53.  K issikátor Község Önkormányzata  

3627 Kissikátor, Szabadság út 4. 

54.  Komjáti Község Önkormányzata  

3765 Komjáti, Petőfi út 13. 

55.  Kondó Község Önkormányzata  

3775 Kondó, Szabadság út 34. 

56.  Kurityán Község Önkormányzata  

3732 Kurityán, Kossuth L. út 36. 

57.  Ládbesenyő Község Önkormányzata  



 31 

3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64. 

58.  Lak Község Önkormányzata  

3786 Lak, Kossuth út 1. v 2. 

59.  Lénárddaróc Község Önkormányzata  

3648 Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 66. 

60.  Mályi Község Önkormányzata  

3434 Mályi, Széchényi I . út 12. 

61.  Mályinka Község Önkormányzata  

3645 Mályinka, Rákóczi F. út 5. 

62.  Martonyi Község Önkormányzata  

3755 Martonyi, Fő út 52 

 

63.  Meszes Község Önkormányzata  

3754 Meszes, Fő út 39. 

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

65.  Muhi Község Önkormányzata  

3552 Muhi, Rákóczi út 2. 

66.  Nagybarca Község Önkormányzata  

3641 Nagybarca, Kossuth út 32. 

67.  Nagycsécs Község Önkormányzata  

3598 Nagycsécs, Apponyi út 9. 

68.  Nekézseny Község Önkormányzata  

3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1. 

69.  Nyékládháza Város Önkormányzata  

3433 Nyékládháza, Vasút út 16. 

70.  Nyomár Község Önkormányzata  

3795 Nyomár, Szabadság út 45. 

71.  Onga Város Önkormányzata  

3562 Onga, Rózsa út 18. 

72.  Ormosbánya Község Önkormányzata  

3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1. 

73.  Ózd Város Önkormányzata  

3600 Ózd, Városház tér 1. 

74.  Parasznya Község Önkormányzata  

3777 Parasznya, Rákóczi F. út 23. 
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75.  Perkupa Község Önkormányzata  

3756 Perkupa, Kossuth L. út 12. 

76.  Putnok Város Önkormányzata  

3630 Putnok, Kossuth L. út 5. 

77.  Radostyán Község Önkormányzata  

3776 Radostyán, Rákóczi F. út 40. 

78.  Ragály Község Önkormányzata  

3724 Ragály, Rákóczi F. út 16. 

79.  Rakaca Község Önkormányzata  

3825 Rakaca, Petőfi út 92. 

80.  Rakacaszend Község Önkormányzata  

3826 Rakacaszend, Fő út 13.  

81.  Rudabánya Város Önkormányzata  

3733 Rudabánya, Gvadányi út 47. 

82.  Rudolftelep Község Önkormányzata  

3742 Rudolftelep, József A. út 43. 

83.  Sajóbábony Város Önkormányzata  

3792 Sajóbábony, Bocskai I . út 2. 

84.  Sajóecseg Község Önkormányzata  

3793 Sajóecseg, Széchenyi I . út 27. 

85.  Sajógalgóc Község Önkormányzata  

3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 4. 

 

86.  Sajóivánka Község Önkormányzata  

3720 Sajóivánka, Kossuth L. út 38. 

87.  Sajókápolna Község Önkormányzata  

3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. 

88.  Sajókaza Község Önkormányzata  

3720 Sajókaza, Petőfi S. út 11. 

89.  Sajókeresztúr Község Önkormányzata 
3791 Sajókeresztúr, Rákóczi F. út 40. 

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

91.  Sajómercse Község Önkormányzata  

3656 Sajómercse, Petőfi S. út 27. 

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

93.  Sajóvelezd Község Önkormányzata  

3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10. 

94.  Sáta Község Önkormányzata  

3659 Sáta, Széchényi I . út 19. 

95.  Selyeb Község Önkormányzata  

3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21./ 1. 

96.  Serényfalva Község Önkormányzata  

3729 Serényfalva, Kossuth L. út 63. 

97.  Sóstófalva Község Önkormányzata  

3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 36. 

98.  Szalonna Község Önkormányzata  

3754 Szalonna, Tanácsház tér 1. 

99.  Szendrő Város Önkormányzata  

3752 Szendrő, Hősök tere 1. 

100.  Szendrőlád Község Önkormányzata  

3751 Szendrőlád, Fő út. 63. 

101.  Szikszó Város Önkormányzata  

3800 Szikszó, Kálvin tér 1. 

102.  Szin Község Önkormányzata  

3761 Szin, Szabadság út 18. 

103.  Szinpetri Község Önkormányzata  

3761 Szinpetri, Dózsa Gy. 58. 

104.  Szögliget Község Önkormányzata  

3762 Szögliget, Kossuth L. út 57. 

105.  Szőlősardó Község Önkormányzata  

3757 Szőlősardó, Széchényi út 10. 

106.  Szuhafő Község Önkormányzata  

3726 Szuhafő, Petőfi S. út 4. 

107.  Szuhakálló Község Önkormányzata  

3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 

108.  Szuhogy Község Önkormányzata  

3734 Szuhogy, József A. út 52. 
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109.  Tardona Község Önkormányzata  

3644 Tardona, Kossuth L. út 32. 

110.  Teresztenye Község Önkormányzata  

3757 Teresztenye, Rákóczi F. út 18. 

111.  Tomor Község Önkormányzata  

3787 Tomor, Kossuth út 75. 

112.  Tornabarakony Község Önkormányzata 

3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34. 

113.  Tornakápolna Község Önkormányzata  

3757 Tornakápolna, Dózsa Gy. 31. 

114.  Tornanádaska Község Önkormányzata  

3767 Tornanádaska, Kossuth út 44. 

115.  Tornaszentandrás Község 
Önkormányzata  

3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út 4. 

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

117.  Trizs Község Önkormányzata  

3724 Trizs, Petőfi S. út 19. 

118.  Újcsalános Község Önkormányzata  

3716 Újcsanálos, Hősök tere 1. 

119.  Uppony Község Önkormányzata  

3622 Uppony, Széchényi út 65. 

120.  Vadna Község Önkormányzata  

3636 Vadna, Kassai út 25. 

121.  Varbó Község Önkormányzata  

3778 Varbó, Rákóczi F. út 41. 

122.  Varbóc Község Önkormányzata  

3756 Varbóc, Dózsa Gy. út 18. 

123.  Viszló Község Önkormányzata  

3825 Viszló, Fő út 70/ a 

124.  Zádorfalva Község Önkormányzata  

3726 Zádorfalva, Nagy út 16. 

125.  Zubogy Község Önkormányzata  

3723 Zubogy, Szabadság út 1. 
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1.3.2. A társulás tagönkormányzatainak képviseletre jogosult polgármestereit jelen társulási 
megállapodás 1. függeléke tartalmazza. 
 
1.4. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 
 
1.5. Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: az Mötv.127. §-a szerint a székhely 
szerint illetékes kormányhivatal. 
 
1.6. Költségvetésének felügyeleti rendje: a Társulás költségvetési felügyeletét Kazincbarcika 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete látja el. A felügyeleti szerv köteles államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 
rendelkezéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni.  
 
1.7. Törzskönyvi azonosító szám: 549989 
 
 2. A Társulás időtartama: 
 
A Társulás határozatlan időre jött létre. 
 
 3. A Társulásra átruházott önkormányzati feladat – és hatáskörök, tevékenységi 
körök: 
 
Az Mötv. 13.§ 19. alapján helyi önkormányzati feladat hulladékgazdálkodás megoldása. A Ht. 
36.§-a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása 
érdekében egymással társulhatnak. 
 
A Társulás célja a tagoknak a Mötv.13. § (1) bekezdésének 19. pontjában foglaltak szerinti 
kötelező hulladékgazdálkodási feladatai ellátásának biztosítása, továbbá hatékony, térségi 
szintű hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása és fejlesztése, valamint e célkitűzések 
alapján igénybe vehető Európai Uniós és hazai támogatások elérése, igénybevétele 
érdekében a szükséges jogi és pénzügyi előfeltételek megteremtése. 
 
Mindezek figyelembevételével a Tagok saját forrásaik kiegészítése, 
hulladékgazdálkodási feladataik megfelelő szinten történő ellátása és fejlesztése 
céljából, a szolgáltatások fenntarthatóságának biztosítása, a folyamatos 
közszolgáltatás biztosítása céljából továbbá a megfogalmazott célok 
megvalósítása, a már megvalósított hulladékgazdálkodási rendszer 
továbbfejlesztése, bővítése és működtetése érdekében Önkormányzati Társulás 
keretei között szervezik kötelezően ellátandó közfeladataikat. 
 
A kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási 
feladatok közül a tagok a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt 
megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat és hatásköröket: 
 
 3.1. A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén a 
hulladékgazdálkodás körébe tartozó eszközök, létesítmények, berendezések 
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése összehangolt 
fejlesztése, közös társulási programok kialakítása abból a célból, hogy a Sajó-
Bódva völgye és környékén korszerű, EU konform regionális hulladékgazdálkodási 
rendszert alakítsanak ki, a meglévő rendszert fenntartsák és fejlesszék, és a 
térségben elősegítsék a felhagyott korszerűtlen és illegális hulladéklerakók 
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felszámolását, környezetvédelmi és szemléletformáló projekteket dolgozzanak ki, 
a megvalósításhoz nemzetközi pénzügyi alap támogatásának elnyerésére, 
valamint a társulás feladatainak megvalósításához szükséges egyéb belföldi 
pályázatot készítsenek és nyújtsanak be az önkormányzatok és szakmai 
befektetők közreműködésével. Ennek megfelelően a Társulás feladata a társulás 
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adminisztratív, 
tervezési és jogszabály előkészítési feladatok ellátása, így különösen: a hulladék 
keletkezésének megelőzésére, mennyiségének és veszélyességének 
csökkentésére, szelektív gyűjtésére vonatkozó tervezési és ellenőrzési, valamint 
kapcsolódó feladatok ellátása. 
 
Fentieken túlmenően a Társulás feladata a Társulásban résztvevő 
önkormányzatok kölcsönös együttműködésével az önkormányzatok közigazgatási 
területeit átfogó, térségi, regionális, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer 
üzemeltetése és fejlesztése, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék 
szelektív gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását a válogatási 
maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való 
elhelyezését. A fentiekhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek 
kialakítása, működtetése, az eszközök beszerzése, a szükséges beruházások 
megvalósítása, a kiépített rendszer fenntartása, az il legális hulladéklerakók 
felszámolása, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkái.  
 
A regionális hulladékgazdálkodási rendszernek alkalmasnak kell lenni, a magas 
technikai és műszaki infrastrukturális előírások megvalósítására a Ht. 
rendelkezéseire figyelemmel, valamint ennek működtetésére és szolgáltatás 
nyújtására az előbbi feltételeknek megfelelően. 
 
A Társulás projektgazdai feladatokat lát el bármilyen általa benyújtott pályázat 
kapcsán. 
 
3.2. A fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében a Társulás és a tagönkormányzatok 
feladatai: 
 
3.2.1. A Társulás feladata a területén működő térségi – regionális 
hulladékgazdálkodási rendszer fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges 
projekt k idolgozása –, i l letőleg ilyen jellegű projektek begyűjtése, összefogása. A 
már megvalósított rendszer bővítési, fejlesztési lehetőségeinek felmérése, és 
ennek megfelelően bővítése fejlesztése, jogszabályoknak megfelelő keretek 
közötti fenntartásának és működtetésének megszervezése.  
 
3.2.2. A Társulás feladata a pályázatok benyújtása, a program pénzügyi alapjainak 
megteremtése érdekében EU-s támogatások elnyerése.    
 
3.2.3. A társult önkormányzatok és képviselő-testületeik tevékenységük során 
figyelembe veszik a Társulási Megállapodásban megfogalmazott 
érdekazonosságot, és ennek megfelelően segítik a projekt megvalósulását és a 
felépült rendszer üzemeltetését. 
 
3.2.4. A társult önkormányzatok társadalmi-, gazdasági- és tájképi környezeti helyzetének, 
adottságainak megfelelően a térség menedzselése, a jövedelem termelésének a bel- és 
külföldi befektetések gazdasági és környezeti feltételeinek segítése, kapcsolat kiépítése más 
bel- és külföldi térségekkel.       
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3.2.5. A társult önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, kölcsönös 
tájékoztatás, valamint szakmai tanácsadás. 
 
3.2.6. A Társulás tagjai kötelesek minden rendelkezésükre álló eszközzel közreműködni a 
Projektek megvalósításában és működtetésében. Ennek során kötelesek: 
 

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

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

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

 
3.3. A Társulás feladatainak ellátása során a megvalósult Sajó-Bódva regionális 
szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fenntartását és jövőbeli fejlesztését tűzte ki célul. 
3.4 A Társulás jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Az Mötv. 13. § 19. pontja alapján a hulladékgazdálkodás feladatának ellátása.  
 
3.5. A társulás alaptevékenységi szakágazata 
 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 
3.6. Kormányzati funkciókódok 
 
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

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

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

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 
4. A Társulás jogállása, társult tagok: 
 
4.1. A Társulás a Mötv. 87. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően jogi személyiséggel 
rendelkezik, működése során – külön törvényben foglaltak szerint - a költségvetési szervek 
gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
 
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban 
meghatározott keretek között, az Áht. 28. § (2) bekezdése alapján az Áht-ban, valamint Ávr-
ben foglaltak szerint látja el. 
 



 38 

4.2. A Társulás alapító tagjai alapítói jogkörükben - Képviselő-testületeik által megadott 
határozattal történő felhatalmazása alapján - meghatározták a Társulás szervezeti 
rendszerét. 
 
4.3. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
5. A Társulás vagyona, gazdálkodása: 
 
A Társulás vagyonára és gazdálkodására a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(továbbiakban: Nvtv.), az Áht., az Ávr., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Számv. tv.) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Kormányrendelet előírásai alkalmazandók. 
 
A Társulás feladatainak ellátását szolgáló – a Társulás tulajdonát képező - 
vagyont a vagyonleltár tartalmazza. 
 
A Társulás adószáma: 15549989-2-05 
 
A Társulás KSH statisztikai számjele: 15549989-3821-327-05 
 
A Társulás bankszámlaszáma: 11734152-15549989-00000000 
 
5.1. A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll, 
amelyek a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják. 
 
A Társulás által célul tűzött projektek, fejlesztések keretében megvalósuló, 
beszerzésre kerülő vagyontárgyak a Társulás saját tulajdonába kerülnek. A 
Társulás, a jelen megállapodásban meghatározott keretek között, önállóan 
jogosult a tulajdonába kerüli vagyontömeg hasznosítására, a Társulás 
működésének időtartama alatt.  
 
5.2. A Társulás bevételei: 
 
5.2.1. A tagok pénzügyi hozzájárulása 
 
A Társulás tagjait képező települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulást kötelesek fizetni. 
 
A pénzügyi hozzájárulás mértéke egy gazdasági évben a Társulás tagjait képező 
önkormányzatonként lakosságarányosan 100 Ft-/fő, azaz Száz forint/fő. A 
pénzügyi hozzájárulás alapját képező lakosság létszámának megállapítása az 
Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján történik. A pénzügyi hozzájárulás a Társulás 
működési költségeinek fedezetére szolgál. A gazdasági év megegyezik a rendes 
naptári évvel. 
 
A költségek ismeretében a Társulási Tanács jogosult ettől eltérő mértékben a pénzügyi 
hozzájárulást megállapítani a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek elfogadásával.  
 
A Társulási tagok a Mötv.93. § 9. pontja alapján rögzítik, hogy az önkormányzatok által 
vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a fizetési kötelezettséget nem teljesítő 
önkormányzatok ellen a Társulás jogosult beszedési megbízást kibocsátani, melyhez a jelen 
Társulási megállapodásban foglaltak alapján a tagok hozzájárulnak, továbbá 
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felhatalmazásukat adják. Ugyanez vonatkozik a fejlesztési, beruházási célra vállalt fizetési 
kötelezettség nem teljesítése esetére az ott írt szabályozási mód szerint. 
 
A Társulásban résztvevő önkormányzati tagok első ízben a megalakulást követő 
30 napon belül, majd évente folyamatosan minden év szeptember 30-ig kötelesek 
a pénzügyi hozzájárulást 30 napos fizetési határidővel megfizetni. A 
tagönkormányzatok a megfizetés módját banki átutalásban határozzák meg. A 
beszedési megbízáshoz történő hozzájárulás hiányában a Társulás a pénzügyi 
hozzájárulás 60 napon túli meg nem fizetése esetén a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések figyelembevételével jogosult fizetési meghagyásos eljárást 
kezdeményezni. 
 
A Társulás tevékenységi körének ellátásához a tagok az évenkénti működési költséget (tagok 
pénzügyi hozzájárulása) költségvetési rendeleteikben biztosítják. 
 
5.2.2. Nemzetközi és belföldi támogatások 
 
Jelen Társulási Megállapodás 3.1. pontjában meghatározott feladatainak 
teljesítése érdekében a Társulás által benyújtott pályázatokon elnyert 
pénzeszközök, mely teljes egészében a Társulás bevételét képezik, melyet csak a 
3.1. pontban meghatározott feladataira használhat fel. Ugyanez vonatkozik a 
pályázatok keretében megvalósuló beszerzésre kerülő vagyontárgyakra is, 
melyek a beruházási szakasz lezárultával a Társulás tulajdonába kerülnek.  
 
5.2.3. Egyéb bevételek 
 
a.) a Társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó saját 
bevételek, 
b.) a jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, 
hozzájárulásai, 
c.) alapítványok, pályázatok bevételei. 
 
5.3. Az Elnök a Munkaszervezettel együttműködve a Társulás bevételeit és kiadásait 
elkülönített számlán köteles nyilvántartani, amelyről a kimutatást a Társulás tagjainak 
kérelmére köteles bármikor a tagok rendelkezésére bocsátani.  
 
A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzéséről a Társulás tagjai a 
Pénzügyi Bizottság útján gondoskodnak. További szakmai ellenőrzésre a Társulási Tanács 
erre szakosodott ellenőrt is felkérhet. 
 
5.4. Intézmény, más szervezet közös alapítására, az alaptói jogok gyakorlására 
vonatkozó rendelkezések 
 
A Társulás a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására 
kizárólag a saját részvételével, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII . 
törvény 9.§ (1) bekezdés h) pont előírásainak megfelelő, egyszemélyes gazdasági 
társaságot alapíthat. A Társulás által alapított gazdasági társaságra továbbá 
annak létesítő okiratára az Nvtv., valamint az Áht. rendelkezései megfelelően 
alkalmazandók. A Társulás által alapított gazdasági társaság a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény hatálya alá tartozik. 
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6. A Társulás szervezete 
 
 
 
 

 
 
 6.1. Társulási Tanács: 
 
A Társulási Tanács a Mötv. 94. §-a alapján Társulás legfőbb szerve, mely a Társulás tagjait 
képező önkormányzatok képviselő-testületei által delegált  képviselőinek az összességéből 
áll. Határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelezőek. 
 
Valamennyi Társult önkormányzat egy tagot delegál a Társulási Tanácsba.  
 
A tagönkormányzatok által delegált képviselők kötelesek a Társulási Tanács 
ülésén részt venni. Amennyiben egy delegált személy egy évben két Társulási 
Tanács ülést elmulaszt, a harmadik alkalommal a delegáló tagönkormányzattal 
szemben alkalmanként 30.000,- Ft pénzbírság kiszabására kerül sor. 
 
A Társulási Tanács dönt a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által 
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott saját feladat- és 
hatáskörben. 
 
Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes 
képviselő útján lehet.  
 
A Társulási Tanács tagjai képviselő – testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban 
végzett tevékenységükről.  
A Társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.  
 

 
 

MUNKASZERVEZET 

 
 

TÁRSULÁSI TANÁCS 

 
TÁRSULÁS ELNÖKE 

 
PÉNZÜGYI 

BIZOTTSÁG 
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A Társulás Tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő testületek mindegyike 
jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta képviselőjét és a Társulási Tanács alakuló ülése 
kimondta a megalakulását.  
 
6.1.1. A Társulási Tanács tagjaiból elnököt és alelnököt választ. 
 
6.1.2. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörbe tartozik: 
 
a/ döntés minden olyan – a Projekt célok megvalósításán kívül – jogügylet megkötéséről, 
amelyben a Társulás 10.000.000,- Ft-ot, azaz Tízmillió forintot meghaladó mértékben vállalna 
pénzügyi kötelezettséget, 
b/  a Pénzügyi Bizottság, a Társulási Tanács elnökének, alelnökének a 
megválasztása és visszahívása. Az elnök és az alelnök feladataik ellátásáért 
tiszteletdíjban nem részesülnek. A Pénzügyi Bizottság tagjai feladataik ellátásért 
tiszteletdíjban részesülnek. 
c/ a tagokat terhelő díj és egyéb kötelezettség megállapítása  
d/ a tag kizárásának, új tag felvételének elhatározása,  
e/ a Társulás költségvetésének, év végi beszámolójának és éves mérlegének elfogadása, 
g/ a jelen megállapodásban meghatározott további esetek. 
 
A b-d/  pontokban meghatározottak érvényességéhez Társulási Tanács minősített 
többségű (Mötv.94. § (7) bekezdés.) döntése szükséges. 
 
A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 
 
A Társulás tagjai mindegyikének minősített többségű döntése szükséges, az 
alábbi esetekben:  
a/ jelen Társulási megállapodás jóváhagyása és módosítása,  

b/ a Társulás megszüntetésének elhatározása 
c/ az Mötv.50. §-ában foglaltakra nézve az Mötv. 95. § (3) bekezdésére 
tekintettel 
 
6.1.3. A Társulási Tanács ülését szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal, a 
Tanács elnöke által meghatározott időpontban kell összehívni. A Tanács ülését minden 
esetben össze kell hívni, amennyiben jelen szerződés 6.1.2. pontjában meghatározott 
kérdésben dönteni kell, ha azt bármelyik tag a napirend egyidejű megjelölésével 
indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva, azt a törvényességi 
felügyeleti jogokat a Mötv. 127. §-ban foglaltak alapján gyakorló Kormányhivatal 
kezdeményezi.  
 
6.1.4. A Társulási Tanácsot az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően a Tanács elnöke, 
akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban. 
 
6.1.5. A Társulási Tanács tagjait alkotó Önkormányzatok képviselője a Társulási Tanácsban 
egy szavazattal rendelkezik. 
 
6.1.6. A Társulási Tanács határozatképes, ha a 6.1.5. pont alapján meghatározott szavazati 
joggal rendelkező képviselők vagy azok szabályszerűen meghatalmazott helyettes-képviselője 
több, mint fele az ülésen jelen van. A Társulási Tanács érvényes döntéséhez a legalább annyi 
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tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és 
az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.    
 
A Tanács határozatképtelensége esetén az eredeti időpontot követő 7. napra, illetve a 
meghívóban megjelölt időpontra kell a Tanácsot ismételten összehívni. (Mötv. 94. § (8) 
bekezdés) 
 
A Társulás tagja által a helyettesítésre adott meghatalmazás visszavonásig érvényes, 
melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt tanácsülésre is. 
 
6.1.7. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.  
 
6.1.8. A Társulási Tanács ülésének napirendjét az Elnök határozza meg, azonban köteles a 
napirendjére venni azt az indítványt, amit bármely tag írásban napirendként tárgyalni kér. 
 
6.1.9. A Társulási Tanács üléséről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeire és megküldésére vonatkozóan az Mötv.52. § (1)-(2) 
bekezdései irányadóak, az Mötv.95. § (3) bekezdésére tekintettel. 
 
A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy 
írja alá. A jegyzőkönyvet az Elnök a törvényességi felügyeleti jogokat a Mötv.127. §-ban 
foglaltak alapján gyakorló Kormányhivatalnak 15 napon belül megküldi. 
 
6.1.10. A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint – célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni. A 
Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek beszámolni 
a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről, mellyel együtt történik a 6.3. pontban 
foglalt pénzügyi ellenőrzés eredményének értékelése is. 
 
6.2. Az Elnök, a Társulás képviselete: 
 
6.2.1. A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács választja meg a 6.1.2. és 6.1.6. pontban 
foglaltaknak megfelelően. Az Elnök megbízatása az önkormányzatnál betöltött tisztségének, 
megbízatásának megszűnéséig tart. 
 
A Társulást az Elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
hatóságok előtt. 
 
A Társulási Tanács tagjai sorából alelnököt választ. Az alelnök segíti az Elnök 
munkáját és teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt. Megbízatása időtartamára a 
6.2.1. pontban megfogalmazott, az Elnökre vonatkozó rendelkezések az 
irányadóak. 
 
6.2.2. Az Elnök ellátja a Társulás ügyeinek intézését.  
 
6.2.3. A Társulási Tanács jogosult az Elnök visszahívására, valamint az új Elnök 
megválasztására. A korábbi Elnök köteles a választástól számított 30 napon belül az ügyek 
intézését az újonnan megválasztott Elnökének átadni, és teljes elszámolást készíteni. 
 
6.2.4. Az Elnök Munkaszervezeten keresztül: 
 
a/ irányítja a Társulás gazdálkodását, 
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b/ gondoskodik a Társulás mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves 
beszámolójának elkészítéséről, 
c/ gondoskodik a Társulás könyveinek szabályszerű vezetéséről, 
d/ évente legalább egyszer jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 
működéséről, a Társulás feladatainak megvalósításáról. 
 
Továbbá az Elnök ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a Társulási Megállapodás, 
illetve a Társulási Tanács előír számára. 
 
6.2.5. Az Elnök az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal köteles 
eljárni. Kötelezettségének megszegésével a Társulásnak okozott kárért a polgári jog 
szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel. 
 
6.2.6. Az Elnök a Társulás bevételeivel a Pénzügyi Bizottság, valamint a Társulási Tanács 
ellenőrzése mellett a Munkaszervezettel együttműködve, önállóan, a Társulási Tanács 
hatáskörét nem sértve a törvényi szabályoknak megfelelően gazdálkodik, a működéssel járó 
költségeket a tagok pénzügyi hozzájárulásának terhére fedezi. 
 
6.2.7. Az Elnök jogosult megbízatásáról lemondani. Az új Elnök megválasztásáig köteles a 
Társulási Tanács Elnöki megbízatásával járó kötelezettségeit ellátni, köteles a Társulási 
Tanács ülését a lemondástól számított 15 napon belül összehívni, aki megválasztja az új 
Elnököt. Az Elnök lemondásával az Alelnök megbízatása nem szűnik meg. 
 
6.2.8. Az Elnök feladatainak ellátásához szakértőt is igénybe vehet a Társulás költségén. 
 
6.2.9. Az Elnök köteles a Társulási Tanács döntései értelmében meghatározott 
pályázatok benyújtására, köteles továbbá képviselni a Társulást a közbeszerzési 
eljárás folyamatában a Közreműködő Szervezet (KSZ) és a közbeszerzési 
hatóságok előtt. Az Elnök jogosult a közbeszerzési eljárásokban nyertesekkel 
kötendő szerződések aláírására.  
 
Az Alelnökre egyebekben az Elnökre vonatkozó szabályok az irányadóak. 
 
6.2.10. Az elnök megbízása megszűnik: 
- önkormányzati tisztségének megszűnésével, 
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 
- a Társulás Tanács által történő visszahívással,  
- lemondással, 
- elhalálozással. 
 
A Társulás alelnökének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó 
rendelkezések az irányadók.  
 
A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, i lletve akadályoztatása esetén 
teljes jogkörrel helyettesíti.  
 
6.3. Pénzügyi Bizottság 
 
6.3.1. A Társulási Tanács tagjai közül az Elnök javaslata alapján 9 tagú Pénzügyi Bizottságot 
választ. A Pénzügyi Bizottság 1 tagját a Társulási Tanács a Pénzügyi Bizottság elnökének 
választja meg.  
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A Pénzügyi Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vesz a hulladékkezelési 
centrumnak helyt adó település polgármestere. 
 
A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének 
ellenőrzéséről. 
 
A Pénzügyi Bizottság folyamatosan ellenőrzi a Társulás gazdálkodását, az Elnök 
gazdasági szervezeten keresztül történő gazdálkodását, jogosult a Társulás 
könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, áruállományát, szerződéseit és 
bankszámláját megvizsgálni. 
 
A Pénzügyi Bizottság feladata továbbá, hogy a Társulás költségvetését, év végi 
beszámolóját, mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Társulási Tanács elé 
terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi 
előírásoknak megfelelősége szempontjából megvizsgálja. 
 
A Pénzügyi Bizottság köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását 
kezdeményezni, ha jogszabályba, Társulási Megállapodásba ütköző vagy a 
Társulás érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal. 
 
A Pénzügyi Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint az Alelnök. 
 
6.3.2. A Pénzügyi Bizottság évente egyszer köteles a Társulás tevékenységéről készített 
beszámolót valamennyi képviselő-testületnek megküldeni. A Társult önkormányzatok 10%-
ának indítványára a Pénzügyi Bizottság köteles az indítványban meghatározott ellenőrzést 
lefolytatni. 
 
6.4. Munkaszervezet 
  
A társulás munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el, 
mely feladatok ellátására a polgármesteri hivatal vezetője külön kijelöli a munkaszervezet 
tagjait. 
 
A Munkaszervezet az Elnök felügyelete mellett készíti elő a Társulás működésével, 
fenntartásával, üzemeltetésével, előirányzat felhasználásával, előirányzat-módosításával, 
vagyonának használatával, hasznosításával, a készpénzkezeléssel, beszámolási 
kötelezettséggel, beruházással kapcsolatos feladatokat. 
 
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény, továbbá azzal összhangban a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény egyes rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) az irányadó. 
 
7. A Társuláshoz való csatlakozás 
 
7.1. A Társulás tagja lehet a térség és a térségbe tartozó településekkel területi 
és gazdasági kapcsolatban álló települési önkormányzat, amelynek képviselő-
testülete a Mötv. 89. § (2) bekezdésében foglaltak szerint minősített többséggel a 
Társulásba való belépés mellett dönt és a Társulási Megállapodásban foglaltakat 
önkormányzatra vonatkozóan magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint 
vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Társulás munkájában, a tagdíjat 
költségvetésében tervezi, és azt befizeti a Társulás részére. 
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7.2. A Társuláshoz történő csatlakozásról a Társulási Tanács határoz és hagyja azt jóvá, 
kizárólag hulladékkezelés és környezetvédelmi feladatok ellátása érdekében csatlakozni 
kívánó azon – megyei avagy megyehatáron túli – önkormányzatok képviselő-testületei 
számára, akikkel a műszaki kapcsolat már megvan, illetve az kialakítható, és akik jelen 
szerződést magukra nézve teljes mértékben kötelezőnek ismerik el. A Társulásban részt vevő 
képviselőtestületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges a 
Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. A Társulás jogosult az ország 
határain túl, külföldi országok önkormányzataival a 3. pontban meghatározott feladatok 
teljesítése érdekében megállapodást kötni. 
 
7.3. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. A csatlakozási 
szándék kinyilvánításához a társulni kívánó képviselő-testület 6 hónappal 
korábban minősített többséggel meghozott határozata szükséges, melyről a 
Társulási tanácsot értesíteni kell. A határozatban kötelezően rögzítést nyer, hogy 
a testület elfogadja a társulás céljait, a feladat megvalósításához ráeső 
költségvetési hozzájárulást biztosítja. 
 
A csatlakozás teljes elfogadása esetén a társulási megállapodást a tagok körére 
vonatkozóan módosítani kell és a változást MÁK-hoz be kell jelenteni. 
 
8. A Társulás, tagsági viszony megszűnése 
 
8.1. A Társulási Megállapodás módosításának feltételei 
 
A Társulási Tanács által meghozott döntést a Társulás minden tagjának minősített többségű 
képviselő-testületi határozattal el kell fogadnia. A Társulás tagjai kötelesek a zavartalan 
működés biztosítása végett a Társulási Tanács döntését követően tartandó képviselő-testületi 
ülésre előterjeszteni – de legkésőbb a Társulási Tanács ülését követő 45 napon belül – a 
Társulási Tanács által meghozott döntést, és a képviselő-testület által meghozott határozatot 
megküldeni a munkaszervezet részére, melynek időpontja nem lehet későbbi, mint a 
Társulási Tanács által hozott döntés napjától számított 60 nap. 
 
8.2. Jelen Társulási Megállapodás megszűnik: 

a.) a tagok mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével, 
b.) ha a tagok száma egy főre csökken, 
c.) bíróság jogerős döntése alapján, 
d.) ha a társulás jelen szerződésben meghatározott feladatát teljesítette, 
e.) az önkormányzati és egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott esetben. 

8.3. A Társulás megszűnése esetén a tagok elszámolni kötelesek. A megszűnés esetére 
vonatkozó elszámolás tekintetében a tagok az alábbiak szerint állapodnak meg. A Társulás 
megszűnése esetén a Társulás tulajdonában álló vagyon a társult tagok lakosságszám-
arányosan számított tulajdoni hányadok szerinti osztatlan közös tulajdonába kerül.  
 
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a megszűnés esetén 
rájuk eső vagyonhányadok arányában tartoznak felelősséggel. 
 
8.4. A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával – december 31. napi hatállyal – lehet. 
Az Mötv. 89. § (2) bekezdése alapján a kiválásról szóló, minősített többséggel hozott döntést 
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a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és a Társulási 
Tanáccsal közölni. 
 
Kiválás esetén a kiváló tag által nyújtott pénzügyi hozzájárulás a Társulás 
tulajdonában marad.  
 
Kiválás esetén a tag köteles a tárgyévi pénzügyi hozzájárulásnak megfizetésére 
és köteles a kiválásával a Társulásnak jogellenesen okozott kár teljes körű 
megtérítésére. 
 
Kiválás esetén a tag köteles a Társulással elszámolni, a projektek kapcsán visszafizetési 
kötelezettségének eleget tenni. 
 
8.5. A Társulási Tanács legalább hat hónappal korábban minősített többséggel, hozott 
határozatával a naptári év utolsó napjával – december 31. napi hatállyal – kizárhatja azt a 
tagot, aki a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem 
tett eleget. 
 
Ilyen fontos oknak minősül például, ha a tag a megállapodásban vállalt pénzügyi 
hozzájárulását nem fizeti meg. 
 
A kizárást megelőzően az Elnök két alkalommal köteles a teljesítési határidő megállapításával 
felhívni az érintett képviselő-testületet a kötelezettség teljesítésére. 
 
A tag kiválására vonatkozó szabályokat a tag kizárása esetén is értelemszerűen 
alkalmazni kell. 
 
9. Egyéb rendelkezések 
 
Jelen megállapodás minden tag által történő aláírásának napján, - ha ez nem egy időben 
történik – a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba.  
 
Az Elnök köteles a Társulási Megállapodást a törvényességi felügyeletet gyakorló 
Kormányhivatalhoz történő benyújtást követően a Magyar Államkincstárhoz 
benyújtatni törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében. 
 
A Társulás bélyegzője: körbélyegző a társulás nevének feltüntetésével, melynek 
közepén a társulás emblémája van.  
 
A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti 
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a tagok között 
a társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és 
munkaügyi bíróság dönt a Mötv. 92. §-a alapján. Az egymás közötti 
egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni a felügyeletet ellátó szervet. 
Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását 
igénybe venni. 
 
Jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Mötv., az 
Áht., az Ávr., valamint a Ptk. irányadó. 
 
A fentiek szerint a jelen Társulási Megállapodást a tagok képviselői – a 
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többségű határozattal 
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hozott jóváhagyó és felhatalmazó döntése alapján eredeti példányban 
jóváhagyólag aláírták a döntés dátumának és határozatszámának feltüntetésével 
és csatolásával.  
 
Kazincbarcika, 2016. június 21. 
 
 
 
 
 

1. függelék 
 
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulást 
alkotó tagönkormányzatok képviseletére jogosult polgármesterei 
 

 Önkormányzat neve és címe Képviseletre jogosult 
polgármester 

Lakosságszám 
(fő) 

1.  Abod Község Önkormányzata  
3753 Abod, Magyar út 42. 

Rescsánszki Bertalanné 
 

230 

2.  Aggtelek Község Önkormányzata  
3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8. 

Horkay István 
 

569 

3.  Alacska Község Önkormányzata  
3779 Alacska, Dózsa Gy. út.7. 

Ujlaki Béla  
 

778 

4.  Alsódobsza Község Önkormányzata  
3717 Alsódobsza, Rákóczi F. út 44. 

Bűdi Károly 
 

302 

5.  Alsószuha Község Önkormányzata  
3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út 3. 

Nagy Károly 
 

461 

6.  Alsótelekes Község Önkormányzata  
3735 Alsótelekes, Béke út 36. 

Bodnár Tibor 
 

156 

7.  Alsóvadász Község Önkormányzata  
3811 Alsóvadász, Fő út 63. 

Szemán János 
 

1604 

8.  Arló Nagyközség Önkormányzata  
3663 Arló, Ady E. út 162. 

Vámos Istvánné dr. 
 

4028 

9.  Arnót Község Önkormányzata  
3713 Arnót, Petőfi S. út 120. 

Dr. Üveges István 
 

2494 

10.  Balajt Község Önkormányzata  
3780 Balajt, Fő út 55. 

Szabó Árpád Zoltán 
 

502 

11.  Bánhorváti Község Önkormányzata  
3642 Bánhorváti, Szabadság út 32. 

Földvári István 
 

1425 

12.  Bánréve Község Önkormányzata  
3654  Bánréve, Kossuth L. u. 158. 

Hajdu Gábor József 
 

1318 

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

Székely Jenő 
 

34 

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

Ferencz Péter 
 

3063 
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15.  Berente Község Önkormányzata  
3704 Berente, Esze Tamás út 18. 

Roza László István 
 

1230 

16.  Berzék Község Önkormányzata  
3575 Berzék , Petőfi S. út 42. 

Farkas László 
 

1032 

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

Tóth János 
 

256 

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

Farkas Árpád 
 

97 

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

Fülöp József 
 

1057 

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

Csabai Gyula 
 

2462 

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

Gulyás János 
 

887 

22.  Borsodnádasd Város Önkormányzata  
3671 Borsodnádasd, Köztársaság u. 12. 

Kormos Krisztián 
 

3217 

23.  Borsodszirák Község Önkormányzata  
3796  Borsodszirák, Bartók B. út 48. 

Tóth Attila 
 

1233 

24.  Bőcs Község Önkormányzata  
3574 Bőcs, Hősök út 2. 

S. Nagy László Győző 
 

2822 

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

Mustos Tibor 
 

872 

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

Baranyay Barnabás 
 

258 

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

Csigó Tibor 
 

22 

28.  Dédestapolcsány Község Önkormányzata 
3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21. 

Lukács László 
 

1469 

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

Elek István 
 

866 

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

Szentgyörgyi Veronika 
 

300 

31.  Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István Király útja 52. 

Molnár Oszkár 
 

9995 

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

Dr. Lénárt Attila 
 

62 

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

Gábor Dezső 
 

2060 

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

Nagy Albert 
 

380 

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

Kukoróné Bihari Aranka 
 

1001 
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36.  Felsőtelekes Község Önkormányzata  
3735 Felsőtelekes, Fő út 64. 

Orehóczki István 
 

766 

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

Slezsák József 
 

96 

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

Simon István 
 

2831 

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

É. Kovács Judit Éva 
 

77 

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

Varga István 
 

587 

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

Kovács Béla Szilárd 
 

1609 

42.  
 

Hegymeg Község Önkormányzata  
3786 Hegymeg, Petőfi út 20. 

Boschánszky Iván László 
 

130 

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

Hajdu János 
 

1702 

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

Matusz Tamás 
 

601 

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

Osváth Katalin 
 

96 

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

Simon Ottó 
 

1797 

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

Vilcsek Ernő 
 

567 

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

Kovács Gábor 
 

1840 

49.  Jósvafő Község Önkormányzata  
3758 Jósvafő, Petőfi S. út 42. 

Jóna Gábor 
 

285 

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

Gyenesné Garan Edina 
 

168 

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

Szitka Péter 
 

28795 

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

Bukovenszki Józsefné 
 

507 

53.  K issikátor Község Önkormányzata  
3627 Kissikátor, Szabadság út 4. 

Kocsik László Csaba 
 

315 

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

Bárczi László 
 

230 

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

Fajder Gábor 
 

609 

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

Sziráczki Sándor 
 

1651 
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57.  Ládbesenyő Község Önkormányzata  
3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64. 

Győrfi Gábor 
 

282 

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

Garai Bertalan 
 

678 

59.  Lénárddaróc Község Önkormányzata  
3648 Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 66. 

Bárdos István Gusztávné 
Bolega Marianna 

283 

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

Viszokai István 
 

4267 

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

Győrfi Gábor 
 

478 

62.  Martonyi Község Önkormányzata  
3755 Martonyi, Fő út 52 

Vécsei István 
 

449 

63.  Meszes Község Önkormányzata  
3754 Meszes, Fő út 39. 

Rozgonyi Tibor 
 

182 

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

Viszlai Viktor 
 

3092 

65.  Muhi Község Önkormányzata  
3552 Muhi, Rákóczi út 2. 

Rácz József Sándor 
 

497 

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

Vadnai Zoltán Géza 
 

868 

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

Gulyás Ottó 
 

837 

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

Uj-Tózsa Csabáné 
 

717 

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

Urbán Sándorné 
 

5112 

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

Bártfai Attila 
 

333 

71.  Onga Város Önkormányzata  
3562 Onga, Rózsa út 18. 

Dr. Madzin Tibor 
 

4906 

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

Sike Ferencné 
 

1643 

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

Janiczak Dávid 
 

35989 

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

Horváth Jánosné 
Kecsekeméti Ildikó 

1183 

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

Molnár Zoltán 
 

917 

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

Tamás Barnabás 
 

7058 

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

Kelemen József 
 

623 

78.  Ragály Község Önkormányzata  Dusza László 669 
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3724 Ragály, Rákóczi F. út 16.  

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

Kiss Béla 
 

912 

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

Lukács Attiláné 
 

390 

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

Szobota Lajos 
 

2661 

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

Rozlozsnik Jánosné 
 

773 

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

Dr. Szilva István 
 

2846 

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

Inklovics László 
 

1080 

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

Jaskó Péter 
 

380 

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

Seszták Ottó 
 

665 

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

Faragó Ilona 
 

425 

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

Stefán László Mihály 
 

3137 

89.  Sajókeresztúr Község Önkormányzata 3791 
Sajókeresztúr, Rákóczi F. út 40. 

Kollár Miklós 
 

1579 

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

Pálcza Józsefné 
 

450 

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

Kovács Zoltán 
 

238 

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

Váradi Lajos 
 

2200 

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

Pál Katalin 805 

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

Szalmás Zsoltné 
 

1215 

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

Aranyosi György 
 

506 

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

Szerna Csaba 
 

1005 

97.  Sóstófalva Község Önkormányzata  
3716 Sóstófalva, Kossuth L. út 36. 

Sztrakon Béla 
 

270 

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

Balogh Zsolt 
 

1051 

99.  Szendrő Város Önkormányzata  Tomorszki István 4212 
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3752 Szendrő, Hősök tere 1.  

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

Lakatos Gábor 
 

2117 

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

Füzesséri József 
 

5647 

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

Ötvös Bálint 
 

841 

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

Szűcs-Doszpoly Gyula 
 

241 

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

Üveges Attila 
 

649 

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

Holló István 
 

121 

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

Szalóczy Gyuláné 
 

150 

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

Dávid István 
 

1000 

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

Hermanné Dienes Piroska 1160 

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

Balla György 
 

1054 

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

Brogli Attila 
 

26 

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

Szilvai Attila 
 

241 

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

Dr. Szilágyi Ferenc 
 

29 

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

Doszpoly Lóránd 
 

20 

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

Beri Tamás 
 

731 

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

Krajnyák Dénes 
 

205 

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

Kondásné Galkó Mónika 219 

117.  Trizs Község Önkormányzata  
3724 Trizs, Petőfi S. út 19. 

Mácsi Istvánné 
 

232 

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

Csáki Lajos 
 

888 

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

Balogh Béla 
 

317 

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

Bencze Péter 622 
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121.  Varbó Község Önkormányzata  
3778 Varbó, Rákóczi F. út 41. 

Üveges Géza 
 

1113 

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

Ifj. Molnár László 
 

64 

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

Kisfalusi Imre 
 

68 

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

Ruszó Zorán 
 

493 

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

Pozsgai Viktor 
 

572 

 
 
7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Borsodi Általános Iskola informatikai tantermének áttelepítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 124./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya a Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy mivel a Borsodi Általános Iskolából egy 8. osztály 
ballagott és két elsőosztály indul, végképp szűkében állnak a tantermeknek, és 
igazgató úr ezt az egy megoldást tudta letenni az asztalra, tehát, hogy az 
informatikai tantermet áttelepítik. Ezzel még megoldható ennyi osztálynak az 
elhelyezése, ami most van. 
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁRO S ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
101/2016.(VI. 30.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Borsodi Általános Iskola informatikai termének 

áttelepítéséről 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Borsodi Általános Iskola informatikai tantermének 
áttelepítésével kapcsolatos költségekre bruttó 
380.000 Ft-ot, azaz háromszáznyolcvanezer forintot 
biztosít a 2016. évi költségvetés fejlesztési tartaléka 
terhére. 

 
Határidő: 2016.08.31. 

  Felelős:  polgármester, intézményvezetők 
Értesül:  osztályok, intézmények 
 
 

8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást út 23. szám alatti ingatlan értékesítésre 
történő meghirdetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 125./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya a Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁRO S ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
102/2016.(VI. 30.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást út 23. szám alatti 

ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást út 23. szám alatti ingatlan 
értékesítésre történő meghirdetéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület elrendeli az önkormányzat tulajdonában 

levő, Edelény belterület 226 hrsz-ú, természetben Edelény, Pást 
út 23. szám alatti ingatlan értékesítésre történő meghirdetését. 
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2. Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni az 
Edelényi Városi Televízióban 2016. december 31. napjáig, illetve 
amennyiben a telek hamarabb értékesítésre kerül, az adásvételi 
szerződés aláírásának a napjáig: 

 
FELHÍVÁS  

Edelény Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a 
tulajdonát képező, Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást út 
23. szám alatt található, 532 m2 területű építési telket. 

Vételár: 2.500,-Ft / m2 + áfa, összesen bruttó 
1.689.100,-Ft (azaz Egymillió-hatszáznyolcvankilencezer-
egyszáz forint) 

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további 
felvilágosítást ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző, 
Tel: 48/524-100/123 mellék (Edelényi Közös Önkormányzati 
hivatal, Pénzügyi Osztály, 3780 Edelény, István király útja 52.) 

3. Az ingatlant – a telek elhelyezkedését térképvázlattal is 
illusztrálva – fel kell tüntetni Edelény Város weboldalán a 
„közérdekű információk / eladó építési telkek” menüpontban. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző, polgármester 
Határozatról értesülnek: osztályok 

 

 
9./ Napirendi pont tárgya: 
 
KEHOP-5.4.1 kódszámú – Szemléletformálási programok megvalósítása – tárgyú 
támogatási kérelem benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 126./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya a Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot - 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁRO S ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
103/2016.(VI. 30.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: KEHOP-5.4.1 kódszámú – Szemléletformálási 

programok megvalósítása – tárgyú támogatási 
kérelem benyújtásáról  

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a KEHOP-5.4.1 kódszámú – Szemléletformálási programok 
megvalósítása – tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet 
nyújt be KEHOP-5.4.1 kódszámú felhívásra 
Szemléletformálási programok megvalósítása Edelényben 
címen. 

 
2. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét 

maximum bruttó 20 millió Ft összegben állapítja meg. 
 

3. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez önerőt nem 
biztosít. 
 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási kérelem előkészítésére és benyújtására, 
támogatott kérelem esetén a pályázat megvalósítására. 

 
         Határidő: pályázat benyújtási határideje 
         Felelős: polgármester 
         Értesül: osztályok 

 
 
10./ Napirendi pont tárgya: 
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 127./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Sztankóné Sándor Ibolya a Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁRO S ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
104/2016.(VI. 30.)   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 

 
 
 

11./ Napirendi pont tárgya: 
 
Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 129./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya a Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot - 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁRO S ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
105/2016.(VI. 30.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta. 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, 
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztályának 2016. május 31. napján kelt BO/13/52-
53/2016. iktatószámú megkeresése alapján felülvizsgálta az 
építészeti értékek és örökség védelméről szóló 35/2003. 
(XII. 15.) önkormányzati rendeletet, és megállapította, 
hogy a rendelet megjelölés és bevezető részének tartalma 
nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a 
jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő 
megjelöléséről szóló 32/2010. (XII.31.) KIM rendelet 
előírásainak, ezért új rendelet alkotása vált szükségessé. 

 
2. Képviselő-testület elrendeli az új rendelet előkészítését, és 

Képviselő-testület elé terjesztését a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 14.§-a szerinti 
határidőig. 

 
Határozat: 2016. június 30. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kormányhivatal, osztályok 

 
 

12./ Napirendi pont tárgya: 
 
TOP-3.2.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda Egresi feladatellátási helyének energetikai 
korszerűsítése– tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról szóló 85/2016.(V.26.) 
határozat módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 130./ sorszám alatt.) 
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Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya a Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító javaslatot tesz. 
Javasolja, hogy a határozati javaslat 1./ pontjában szereplő 80 millió forint összeg 81 
millió forintra módosuljon. 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot - 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta 
 
Polgármester a módosítással együtt a határozati javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot a módosítással együtt - 8 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁRO S ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
106/2016.(VI. 30.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: TOP-3.2.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda Egresi 

feladatellátási helyének energetikai korszerűsítése– tárgyú 
támogatási kérelem benyújtásáról szóló 85/2016.(V.26.) 
határozat módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
TOP-3.2.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda Egresi feladatellátási 
helyének energetikai korszerűsítése– tárgyú támogatási kérelem 
benyújtásáról szóló 85/2016.(V.26.) határozat módosításáról című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) a 85/2016.(V.26.) határozat 2. 
pontjában szereplő „60 millió Ft” összeget „81 millió Ft” összegre 
módosítja. 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 
összeg szerinti pályázat előkészítésére és benyújtására, nyertes 
pályázat esetén a pályázat megvalósítására. 

 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 
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Napirend után polgármester visszatér az imént elfogadott határozati javaslathoz, 
amelyben arról döntött a képviselő-testület, hogy korszerűsíti az egresi óvodát, és 
benyújtanak ennek érdekében egy 81 millió forintos pályázatot azért, hogy az egresi 
gyermekek a lehető legmodernebb körülmények közé tudjanak óvodába járni. 
Látható, hogy ez a képviselő-testület, ez a város mindent megtesz, és egyenrangú 
partnerként kezel minden nemzetiséget, és mindent elkövetnek azért, hogy egyenlő 
feltételek mellett nőhessenek fel a kisgyermekek. Innentől kezdve nem az ő 
feladatuk, hanem a Cigány Nemzetiségi Önkormányzaté, a vajda feladata, hogy 
próbálja meg az integrálódási folyamatot felgyorsítani, és próbálják meg olyan 
tudatosan nevelni a saját fajtájukat, hogy normálisan tudjanak együtt élni a többségi 
és a kisebbségi társadalom ebben a városban. Képviselő asszony az elmúlt hetekben 
többször jelezte neki, hogy mi az, hogy 2000 forint segélyt adnak. Ha nem kéne most 
egymillió forintot az egresi cigánytelep hulladékának elszállítására fordítani, akkor 
lehet, hogy tudnának adni 3000 vagy 4000 forint segélyt, és nem 2000 forintot, de 
ez van, nem tudnak többet adni, mert nincs rá több pénz. 
 
Virág Tamás képviselő, mint a Hegyközség elnöke jelzéssel és kéréssel kíván élni. 
Tudja azt, hogy az elmúlt hetekben több mint hét kutyát elvittek „megsemmisítésre” 
a hegyről, de még így is több mint 20 kutya van, félelmetesek, az emberekre 
veszélyesek, nem mernek arra felé közlekedni, mert falkában kóborolnak a Császta-
hegyen a kutyák. A legfelső pincesoron is falkában járnak, esténként nagy 
„ramazurit” keltenek, nagyon félelmetes az ott létük. Úgy gondolja, hogy addig 
kellene az önkormányzatnak intézkedni, ameddig nem lesz ebből probléma, hiszen  
nagyon sokan sportolnak is erre felé, kerékpároznak, futnak. A kutyafalka 
kerékpárosokat, gyerekeket támad meg, és már nem mernek arra menni. Nem 
normális állapot az, ami ott van, ezért kéri, hogy találjanak valamilyen megoldást. Az 
eddigi intézkedést köszöni, azt, hogy 8 kutyával kevesebb van, de még mindig van 
18 kutya. 
 
Polgármester: Ismerős a probléma mindannyiuk előtt, és azon vannak, hogy 
végleges megoldást keressenek. Kérdezi jegyző urat, hogy milyen lehetőségeik 
vannak. 
 
Vártás József jegyző: Ez óriási problémát jelent, a legnagyobb gond, hogy kicsi a 
helyi gyepmesteri telep, de egyébként sem működhetne az, hogy tömegével 
szállítsák be a kutyákat, nincs annyi pénz, amivel tudnák kezelni. A másik a 
jogszabályi környezet. Az, hogy hány kutyát tarthat valaki, megvannak a közegész-
ségügyi és egyéb állatvédelmi előírásai, azt nem tudják önkormányzati szinten 
meghatározni. Annyit tudnak elmondani, hogy ismét indítják az ebek összeírását 
Edelényben, két évvel ezelőtt volt az első, fel fog állni egy tételes lista, amit nekik a 
hatósági állatorvossal egyeztetni kell az eboltáson átesettek listájával. Ezután lehet 
hatósági intézkedéseket kezdeményezni elsősorban a hatósági állatorvoson keresztül. 
Az egresi kutyák problémája tekintetében jött elő egy olyan szituáció néhány 
hónappal ezelőtt, hogy néhány kutya összeverekedett a Bányász úton, ahonnan 
lakossági bejelentés is érkezett, ami után a kutyák befogásra kerültek. A legnagyobb 
problémát az jelenti, hogy olyan jogszabályi környezet van, hogy ezeket a kutyákat 
sem lehet azonnal elaltatni.  
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A hatósági állatorvos intézkedését kell kezdeményezni, melynek során, főleg, ha a 
gazdája is megvan, elő kell írni a kutya chippel történő ellátását és egyéb 
kötelezettségeket, valamint elő kell azt is írni, hogy ha az állat agresszív módon 
viselkedik, de embert nem támadott még meg, lehet kötelezeti a gazdát és kutyáját 
egy ilyen típusú képzésre is. Tehát nem egyszerű a probléma, annak örülne, ha 
hatékonyabban lehetne kezelni ezeket a helyzeteket. Az ebrendészeti bírság 
kiszabása ügyében aljegyző úr ad majd tájékoztatást, de abban biztos, hogy a 
bírságolás erre a problémára nem fog megoldást nyújtani. A Császta szőlőhegy ebből 
a szempontból különleges eset, azon lesznek, hogy megoldják azt, mert számtalan 
jelzés érkezett, vannak korlátaik, de azon vannak, hogy ott a kutyatartást amennyire 
lehet, kiszorítsák, illetve jogszabályi környezetbe szorítsák, zárt helyre, kerítések 
közé, ahogy azt előírja a jogszabály. Sajnos a legnagyobb gócpontok a romatelepek, 
amivel nem nagyon tudnak mit kezdeni. Amint felállt a friss eb-nyilvántartás, 
helyszíni ellenőrzést fognak tartani minden ebtartónál, illetve azoknál is, ahol papíron 
nincsenek, de a valóságban ugat a kutya. Ezen a területen is kőkemény ebrendészeti 
bírságok lesznek kiszabva, hátha meggondolja az illető, hogy tartson-e 8-10 kutyát. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző a konkrét ügyben arról ad tájékoztatást, hogy megtették 
a szükséges intézkedéseket, ami több vonalon ment. Az egyik vonal az, amit 
képviselő úr is mondott, hogy hét kutyát behoztak az ebrendészeti telepre. A 
behozataluk óta két hét még nem telt el, tehát elaltatásról nem lehet szó. A két hét 
kivárása után a szükséges intézkedést megteszik. A maradék kutyákkal kapcsolatban 
azért nem tettek intézkedést, mert olyan jelzések érkeztek, hogy a kutyák támadnak, 
itt a hatáskör az állategészségügyé. Három héttel ezelőtt ezzel a jelzéssel szóban és 
írásban is megkeresték a hatósági állatorvost, azt ígérte, hogy a szükséges intézke-
déseket megteszi. Az állatvédelmi törvény, illetve kormányrendelet több lehetőséget 
ad az eljáró szerv részére. Tegnap keresték meg ismételten a hatósági állatorvost, 
hogy tájékoztatást kapjanak, hogy milyen intézkedés született és azt ígérte, hogy 
erről ma tájékoztatást fog adni. A másik dolog, amin elindultak, az a szabálysértési 
út. A 2012 évi II. szabálysértési törvény csak a belterületen lévő kutyára vonatkozik, 
ezért fogják majd a képviselő-testület elé terjeszteni a közösségi együttélés 
szabályait megsértő tényállásokat, ami már tulajdonképpen nem szabálysértés, 
hanem ilyen magatartássá minősítheti a külterületen szabadon engedett kutyákat. 
Ebben az esetben akár helyszíni bírság, akár eljárási bírság kiszabására is sor 
kerülhet. A mai napon fognak tájékoztatást kapni arról, hogy a kutyáknak mi lesz a 
sorsa, és ami jegyzői hatáskörbe tartozik, abban még a mai nap lépni fognak. 
 
Polgármester szót ad Dr.Hudák Zitának, a Járási Hivatal vezetőjének.  
 
Dr.Hudák Zita Járási Hivatal vezetője köszöni a lehetőséget, és szeretne egy 
mondattal visszautalni az előzőekben elmondottakra. A Járási Hivatal érintett az 
Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Főosztály vonatkozásában, ezért a maga 
részéről az osztály közreműködését maximálisan segítőkészen felajánlja. Azt 
szeretné, ha elsődlegesen megelőző jelleggel és nem szankcióval járó hatósági 
intézkedésekre kerülne sor, azonban nem tudja, hogy mennyire köztudomású a 
közreműködők előtt, hogy az állatvédelmi civil szervezetek erőteljesen megjelentek a 
térségben.  
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Tehát ha három kutyatetem egymás mellett található valahol, akkor hajnal kettőkor 
is az állatorvost riasztják és intézkedésekre kényszerítik, illetve különböző közösségi 
oldalakon történő fenyegetésekkel léptek fel az utóbbi időben, ezért ezeket a 
dolgokat is figyelembe kell venni. Azt gondolja, amennyiben megelőző 
intézkedésekkel, együttműködéssel erre lehetőség van, akkor ezt keressék meg. Meg 
fogja kérdezni a hatósági állatorvost, hogy az ügyben adott tájékoztatás milyen 
eredménnyel zárt. 
A másik téma, amit a lakosság tájékoztatása végett szeretne elmondani, hogy a 
járási hivataloknak az informatikai rendszereinek a korszerűsítése és bővítése 
kapcsán megváltoztak a telefonszámaik nagy része, illetve július 1-jétől a régi e-mail-
címek közül jó néhány meg fog szűnni, illetve átirányításra kerül az új e-mail címre. 
Megpróbáltak minden településen az önkormányzatok közreműködésével honlapon, 
különböző képújsági hirdetményekben tájékoztatni a lakosságot. Arra kérne 
mindenkit mielőtt elektronikusan küld hozzájuk beadványt, vagy bármilyen iratot, 
hogy tájékozódjon. Valamennyi e-mail címük az borsod.gov.hu végződésű, és itt 
alapvetően a központi e-mail címet mondja jaras.edeleny@, a Foglalkoztatási 
Osztály, a Földhivatali Osztály, vagy az Állategészségügyi Osztály, Népegészségügyi 
Osztály teljesen más szakrendszert alkalmazott, és náluk is ezek az e-mail címek 
fokozatosan kivezetésre fognak kerülni. Természetesen még valamennyi ideig az új 
e-mail címre továbbításra kerül. A telefonszámoknál pedig mindenhol lassan a 795-ös 
kezdetű, különböző telefonszámokon elérhetőek, de mind az edelényi, mind a 
kormányhivatali honlapon megtalálják az elérhetőséget. 
 
Polgármester a tájékoztatást megköszöni. Néhány gondolat erejéig visszatér a 
„kutya kérdésre”, mivel elhangzott, hogy az állatvédők mekkora vehemenciával és 
elánnal védik a kutyákat, mellyel kapcsolatban van véleménye, mert akkor, amikor 
Edelény város lakosait, vagy gyermekeit veszélyeztetik a kóbor kutyák, akkor őt 
hidegen hagyja, hogy mit mond egy állatvédő. Üzeni minden állatvédőnek, jöjjenek 
el nyugodtan hozzá, összeszedet nekik annyi kutyát, amennyit szeretne, vigye haza 
és éljen velük együtt, de ne azzal foglalkozzon, hogy esetleg befognak kutyát. Az 
edelényi ebtelepen eddig elaltatás nem történt, és elmondhatja, hogy több mint 100 
kutyát fogadtak örökbe. Itt megpróbálnak mindent megtenni, hogy humánusan 
járjanak el, de nem fogja tűrni azt, hogy a város lakossága, a gyermekek 
veszélyeztetve legyenek a kóbor kutyák miatt. 
 
Ezek után bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 

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