EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2012. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1./ Víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozataláról
2./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. jövőbeni működtetéséről
3./ 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről
4./ Művelődési Központ Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum pályázatairól
5./ Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről
6./ Edelény 875/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása fedezet biztosításával

E d e l é n y, 2012. május 9.

Vártás József
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 9-én
megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné,
Csabai Gyula,
Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar
Árpádné, Vattay Béla alpolgármester, Szőrné Zsigrai Erika
alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya képviselők

Igazoltan távol:

Virág Tamás képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Méhész Katalin aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetőj
Turóczi Bertalan Titkársági Osztály vezetője
Ambrusics Tibor Igazgatási Osztály, Okmányiroda vezetője
107./ előterjesztésnél:

Ritter Géza ÉRV Zrt. vezérigazgatója
Lőrinc Ákos ÉRV Zrt. stratégiai igazgatója
Dr.Kiss Éva ÉRV Zrt. jogtanácsosa

107./, 108./ előterjesztésnél:

Havasiné Dr.Molnár Judit ügyvéd (szakjogász)
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Nonprofit
Kft.ügyvezetője
Dr.Bánvölgyi Beáta Éva Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. jogtanácsosa

Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős
testületből 10 fő jelen van.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait. Javasolja a nyílt ülésre a 112./
sorszámú előterjesztést felvenni.
Ezt követően megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
észrevétel, javaslat, indítvány.
A képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester javasolja – a módosítással együtt – a rendkívüli ülés napirendi
pontjainak elfogadását.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – a módosítással együtt - 10
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2012.(V.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak
meghatározása.
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1./ Víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések
meghozataláról
Előadó: polgármester
2./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. jövőbeni működtetéséről
Előadó: polgármester
3./ 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről
Előadó: polgármester
4./ Művelődési Központ Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
pályázatairól
Előadó: polgármester
5./ Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről
Előadó: polgármester
6./ Edelény 875/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása fedezet biztosításával
Előadó: polgármester
1./ Napirendi pont tárgya:
Víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozataláról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 107./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Csabai Gyula képviselő: A bizottsági ülés folyamán nagyon sok kérdésre választ
kapott, vezérigazgató úrral a problémás pontokat eléggé kivesézték, viszont maradt
jó néhány olyan apróság, amit alpolgármester úr is megemlített. Az lenne a kérdése,
hogy ha korábban meghatároztak egy június 1-jei időpontot, ameddig mind a Borsodi
Közszolgáltató Kft. dolgaival, mind az átvétel-átadással kapcsolatban, amiben egy
picit tisztábban látnak, amit megtárgyalhatnak és lezárhatnak, akkor hová ez a nagy
rohanás.
Lesz egy rendes testületi ülés május 23-án, az anyagot tegnap kapták meg a
képviselők, és ha tisztességesen fel akar készülni az ember, annak ellenére is, hogy
tagja volt az ad-hoc bizottságnak, nem igazán lehet megtenni. Azt is el kell mondani,
hogy ő nem ismeri az elmúlt egy hónap folyamatait. Miért ez a nagy rohanás?
Polgármester tudna úgy is válaszolni a kérdésre, hogy egy jó hónappal ezelőtt volt
egy rendkívül kardinális döntés a képviselő-testület előtt, a Koch Róbert Kórház és
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Rendelőintézet uszoda üzemeltetése. Ha jól emlékszik, egy néhány soros
hevenyészett levél alapján, amit a kórház főigazgatója küldött, ez a képviselő-testület
rendkívüli gyorsasággal döntött. Utána kiderült, hogy mégsem egyszerű ez a helyzet,
ennek ellenére a képviselő-testületből akkor senki nem vetette fel, hogy ilyen
rendkívüli gyorsasággal kell ezt a témát tárgyalni. De a válasza az, hogy ezt a témát
sok hónappal ezelőtt kezdte el tárgyalni a képviselő-testület, és ahogy képviselő úr
említette, létrehoztak egy ad-hoc bizottságot, amely véleménye szerint elég jó
munkát végzett, majd a képviselő-testület április 25-ében szabta meg a végső
döntést. Az előző ülésen kérte a képviselő-testületet, hogy ezt az időpontot tolják el,
így a mai időpontot jelölte meg a végső döntés meghozatalára. Igaz, hogy lesz még
egy rendes testületi ülésük, de ezt az időpontot a képviselő-testület fogadta el, hogy
ma tárgyalják. Nem látja semmi okát annak, hogy ezt a témát ne tárgyalják, annál is
inkább, hiszen az ÉRV Zrt. részéről, személyesen vezérigazgató úr, a kollégái, a
jogtanácsos, az önkormányzat ügyvédei, a hivatal szakapparátusa, jegyző úr, és ő is
belefolyt az egész előkészítésbe. Azt gondolja, hogy rendkívül komoly munka van
ebben az egész előkészítésben, rendkívül tüzetes munka folyt azért, hogy ma a
képviselő-testület tárgyalni tudja. Tegnap este 21.06 órakor végeztek ennek az
anyagnak az összeállításával, mert előtte kapták meg az ÉRV Zrt. visszaigazolását a
legutoljára feltett kérdésükre. Tehát ettől tüzetesebben nem lehet elkészíteni.
Egyébként az előttük lévő anyag, az gyakorlatilag az ad-hoc bizottság általi
anyagnak - amelyben képviselő úr is tag volt – olyan változata, amely minden
jogszabályi feltételnek megfelel, amely előnyös mindkét szerződő fél számára, úgy
az önkormányzat, mint az ÉRV Zrt. számára, sőt mindhárom fél számára, a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. számára is elég komoly előnyöket rejt magában. Nem
gondolja azt, hogy ez egy elkapkodott előterjesztés. Az, hogy egy nap állt a
képviselők rendelkezésére, hogy ezt az anyagot áttanulmányozzák, ez igaz, aki
akarta, ezalatt az egy nap alatt tüzetesen át tudta nézni, aki nem akarta, az két hét
alatt sem nézi át rendesen.
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság módosító
javaslatát. A bizottság javasolja, hogy az előterjesztés 1./3-as melléklete,
továbbfoglalkoztatása
„Megállapodás
munkavállalók
jogutódlással
történő
tárgyában”, melyben szerepel egy olyan pont is, amely az önkormányzatra is
vonatkozik, és ez a megállapodás a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a ÉRV
Zrt. között jött volna létre, ezért az a javaslat, hogy háromoldalú megállapodás
legyen és az önkormányzat részéről is szerepeljen aláírás.
Ezzel a módosítással az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Városfejlesztési Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a módosító javaslattal együtt
a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Baricska Jánosné képviselő: Az ivóvíz- szennyvízcsatorna szolgáltatást
folyamatosan figyelemmel kísérve elmondható, hogy soha nem látott garancia az,
ami most történik, és a használati díj, illetve a bérleti díj pántlikázásával a rendszer
felújítására lesz fordítva ez az összeg, és talán most értek el arra a pontra, hogy
elkezdődhet egy olyan felújítás, amely a hálózati veszteség csökkentését is fogja
eredményezni.
Ez jó a lakosságnak, az önkormányzatnak és úgy a szolgáltatónak, nem beszélve
arról, hogy egy egyszeri nagyobb összegű ráfordítással lehet számolni a hálózaton,
ami 50 millió forint. Összességében 1998-tól nem volt ennyi összeg a hálózat
felújítására fordítva. Tehát elindul egy olyan folyamat, amely mindenki számára jó.
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Csabai Gyula képviselő, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési
Bizottság elnöke úgy gondolja, senki nem kérdőjelezi meg az elvégzett munkát. Bízik
abban is, hogy akkor, amikor polgármester úr azt mondja, hogy aki akarta elolvasta,
aki nem akarta nem olvasta el, akkor nem rá gondolt, hiszen az elmúlt időszakban
tapasztalhatta, hogy ha kellett, a bizottságuk este 9.00 órakor, vagy akár a Búzatéren
egy autóbuszban is tartott bizottsági ülést annak érdekében, hogy a munka haladjon
és mindent időben el tudjanak végezni.
Annyi problémája van, hogy annak ellenére, hogy az ad-hoc bizottság munkájában
részt vett és igyekezett figyelemmel kísérni ezt a folyamatot, az előterjesztés szerinti
április 26-ai, illetve május 4-ei egyeztetésről nem igazán rendelkezik információval.
Nem tudni, hogy készült-e ezekről az egyeztetésekről jegyzőkönyv, ezeken kik vettek
részt és ki milyen álláspontot képviselt. Természetesen vezérigazgató úrral is
megbeszélték azt, hogy ő a cég érdekét, a képviselők, a bizottsági tagok az
önkormányzat érdekét igyekeznek képviselni. A 20 év egy olyan távlat, melyről ma
még nem tudják megmondani, hogy mi lesz 20 év múlva. Természetesen az a jó, ha
az érdekek összeérnek és mindenki számára megfelelő megoldást tudnak találni.
Felmerült néhány olyan dolog, ami finomításra szorulna, ezért tette fel a kérdést,
hogy miért kellett ilyen gyorsan tárgyalni, és ha már említette azt az ominózus
uszoda ügyet, itt is van egy határidő, ha jól tudja június 1-je, az uszoda ügynél is volt
egy határidő, a május 1-je, és május 1-je előtt néhány nappal döntöttek. Most május
9-énél járnak. Természetesen meg lehet ezt tárgyalni, de az a kérése, hogy ilyen
horderejű döntések előtt kapjon néhány napot a képviselő arra, hogy végignézze,
megfogalmazza építő jellegű kritikáját, azért, hogy ne csak kérdéseket tudjon
feltenni, ne csak azt mondja, hogy ez ezért, meg azért nem jó. Ha valaki felelősen
gondolkodik és felelősen végzi önkormányzati képviselői munkáját, akkor nem csak
ezt teszi, hanem igenis javaslatokat tesz akár a működésre, akár a
szerződéskötéssel kapcsolatban.
Polgármester arra a felvetésre, hogy nincs képviselő úrnak információja az április
26-ai, illetve a május 4-ei tárgyalásokról, elmondja, hogy erre rövid és egyértelmű a
válasza, itt az összes információ a tárgyalásokról az előterjesztésben és a
szerződés-tervezetekben, amelyek ezeken az egyeztető megbeszélésen
elhangzottak. Mint mondta, nagyon hosszú folyamat végére érkeztek, és bátran ki
meri jelenteni mindenkinek, aki az egész tárgyalássorozatban részt vett, hogy ezzel
az előterjesztéssel nyugodt lehet a lelkiismerete, úgy az ÉRV Zrt., mint az
önkormányzat, és a jogtanácsosok részéről is nyugodt a lelkiismeret ebben a
témában. Továbbra is állítja, semmi nincs elkapkodva ezzel az előterjesztéssel.
Azzal nem képviselő úrra célzott, hogy aki akarta elolvasta, aki nem akarta, nem
olvasta el, senkire nem célzott, csak egyszerűen megfogalmazta a gondolatait, mert
így van, aki akarja, egy nap elegendő, hogy az előterjesztést átnézze, aki meg nem
akarja, annak kiküldhetik egy hónappal előtte, úgysem fogja elolvasni.
Mivel képviselő úr az ad-hoc bizottságnak a tagja volt, újra hangsúlyozza, hogy
ebben mindössze finomítások, pontosítások vannak ahhoz képest, amit annak idején
az ad-hoc bizottság összeállított. Kicsit sikerült feljebb srófolni az árakat az
önkormányzat javára, melytől nem fog megsértődni senki.
Antal Pál képviselő elmondja, hogy neki egyetlen egy ponton van egy kis
hiányérzete, mert van egy bérleti szerződés is, ami a Borsodi út 26. szám alatti
épületről szól, és ebben helyiségeket fog bérelni az ÉRV Zrt. Szeretett volna erre
vonatkozóan olyan garanciát látni, ami arról szólna, hogy az ÉRV Zrt. 5 év után is –
hiszen szolgáltatni fog 20 éven keresztül – fenntart irodát, illetve telephelyet Edelény
területén, nem vonul ki, és nem kell majd esetleg Szendrőbe járni ügyet intézni.
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Polgármester elmondja, hogy ez úgy kezdődött, hogy azt mondta, annyi a bérleti
időszak, amíg a szolgáltatási szerződés szól, tehát innen indultak. Az ÉRV Zrt. ezt
határozottan elutasította, de vezérigazgató elmondja ezzel kapcsolatos véleményét.
Ritter Géza ÉRV ZRt. vezérigazgatója elmondja, hogy az irodaház-rendszer
független elem ebben, az új víziközmű törvényben, nincs titulusa a rendszerben.
Tehát irodaház nélkül is működhet a rendszer, csak nagyon kényelmetlen. Az
irodaház nem részesül a törvénynek az áldásából, hogy újratermelődik a díjból.
Gyakorlatilag nincs neki bázisa, hogy ez újra teremtődjön. Ha tulajdonba veszik, ha
bérbe, az 5 éves táv túl azon, hogy a komplett bérleti rész az előző ajánlatukhoz
képest pluszként jelentkezett a város számára, amelyre utalt is polgármester úr, hogy
sikerült felsrófolni az eredeti árhoz képest, amit egyébként ez a testület elfogadott.
Érthető és logikus is, hogy használniuk kell az irodát, és nyilván akik ott dolgoznak,
számítanak azok munkájára, és miért költöztetnék át máshová, így logikátlan is a
dolog. Azt viszont látni kell, hogy 5 év alatt egy iroda hihetetlen értékvesztésen tud
átesni. Amikor elhangzott bizottsági ülésen, hogy miért nem inflálódik, akkor
visszakérdezhetett volna, hogy miért nem deflálódik, mert gyakorlatilag 5 év alatt
nem hogy jobbak lennének a körülmények, hanem valószínű, hogy ez rosszabbodni
fog és ez egy felújítást fog igényelni, és az egyéb bérbeadási kötelezettség a
tulajdonost terheli. Ezért mondja, hogy ezt ésszel kell végiggondolni, az 5 éves távlat
látható ebben a vonatkozásban, és ehhez lehetett egy olyan bérleti díjat párosítani,
amely kezelhető az önkormányzat részéről is, plusz azt mondja, hogy ez az 5 éves
időszak nagyon rövid időszak, de a Kft-től átvételre kerülő dolgozó számára egy
olyanfajta átmenetet fognak képezni a munka kényelme tekintetében is, ami nem
lényegtelen. Bármilyen változtatás is lesz az 5 év után, a felújítás kérdése lesz az
igazi kérdés a 20. évben, de nem jós, és végülis addig is ugyanabba a környezetbe
tudnak dolgozni, és lehet, hogy átalakításokat kell majd az épületben végezni, de
jelentéktelen az épület állapotához képest, de azt a kényelmet, komfortot továbbra is
tudják élvezni, ami szükséges ahhoz, hogy minőségi munkát tudjanak végezni.
Magával a Kft-vel alapvetően nem az volt a baj, hogy nem értenek hozzá, vagy
rosszul csinálnák, hanem gyakorlatilag egy törvényi változás váltotta ki ezt a
kényszert, ezt a „házasságot” az egyik oldala. A másik oldalról pedig külső
pénzforrásokat kell bevonni a víziközművek üzemeltetésébe, hiszen számos
természeti kár érte mind a települést, mind a víziközműveket, és ezzel valamit
csinálni kell. Gyakorlatilag a hálózat olyan, mint a tésztaszűrő, ezzel kezdeni kell
valamit, mert rengeteg víz folyik el feleslegesen.
A helyi szolgáltató nyílván küzd egyéb problémákkal is, amit nem képes kizárólag
helyi forrásból kezelni, a pályázati források pedig elég szegényesek.
Az, hogy miért 5 év bérleti időszak, elmondja, hogy a szolgáltatási időszak a bérleti
díj időszakának a négyszerese, és feltételezi, hogy mindenki végiggondolja, hogy
ugyan hová mennének, legyenek reálisak.
Itt inkább arról van szó, hogy az ingatlannak az értéke, a pillanatnyi használati értéke
hogyan változik az 5. év végére és hogyan lehet visszaállítani azt az értékét, ami
most ér, hogy újra lehessen bérleti díjat megállapítani rá. Az ingatlanpiacon igazából
ez fordítottan szokott működni, és ha most elkötelezné magát az önkormányzat 20
évre a bérbeadással úgy, hogy ez nem inflálódik, hiszen az infláció nem tud
koncentrálni, mert a használati érték közben dezinflálódik, ez végülis hátrányos
helyzetbe is hozná az önkormányzatot, míg így 5 év elteltével újra alkupozícióba
kerül, főleg úgy, hogy felújítást végez rajta. Az, hogy 5 év múlva a 400 ezer forint mit
fog érni, most nem lehet megmondani, de erős a gyanúja, hogy kevesebbet, mint
ma. Szerinte ez jó döntés.
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Antal Pál képviselő nem az ingatlan bérlésére kevesli az 5 évet, hanem az a lényeg,
hogy ne vonuljon ki az ÉRV Edelényből, hanem 5 év múlva is működjön itt
ügyfélszolgálati irodája, legyen itt telephelye.
Ritter Géza ÉRV ZRt. vezérigazgatója: Nem is tudnának e nélkül működni, a
település túl nagy ahhoz, hogy pl. Kazincbarcikáról működtessék, tehát fizikailag nem
tudják megvalósítani. Törvényszerű, hogy ügyfélszolgálati irodát működtessenek. A
szolgáltatáshoz nem elég Putnokról, vagy Kazincbarcikáról idejárni, ez egy nagy
terület. Az életszerűtlen, hogy innen kivonuljanak, amíg a szolgáltatást ők végzik.
Vattay Béla alpolgármester: A kérdéseit bizottsági ülésen feltette vezérigazgató
úrnak, és valamilyen szinten válaszaival meg is győzte, mert voltak aggályai a
hálózati veszteséget érintően. Az átadás-átvételt illetően 6 hónapig tartott az
előkészítő munka, ebből is látszik, hogy alaposan munkát végeztek. Arra a kérdésre
adott választ is megértette, amely a Kft. gépeinek hasznosítását érintette. Úgy
gondolja, hogy a biztosíték itt van. A ÉRV-nek 20 év alatt komoly befektetése lesz,
hiszen komoly összeget fizet azért is, hogy piacot szerezzen. Úgy ítéli meg, hogy
tisztességesen sikerült megalkudni a pénzeszközökben. Bízik abban, hogy az
együttmunkálkodás során a hálózat és a szennyvíztisztító-telep felújítása irányába el
tudnak mozdulni.
A Borsodi út 26. szám alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatban kíván módosító
javaslattal élni, hogy 5 év helyett 10 évig bérelje az ingatlant az ÉRV Zrt., a mostani
400 eFt bérleti díj meghagyásával.
Polgármester úgy gondolja, hogy a módosító javaslat tekintetében szükséges az
ÉRV vezetőinek egyeztetetni, ezért az egyeztetésre szüntet rendel el.
Szünet után Vattay Béla alpolgármester bejelenti, hogy a módosító javaslatát
visszavonja.
Polgármester ezt követően szavazásra bocsátja a módosító javaslatokat az
alábbiak szerint:
- Az 1. számú melléklet 3-as melléklete háromoldalú megállapodás legyen, az ÉRV
Zrt. és a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. mellet az önkormányzat is szerepeljen
a megállapodásban ennek megfelelően aláíróként is.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester felkéri jegyző urat a második módosító javaslat ismertetésére.
Vártás József jegyző: A módosító javaslat az, hogy a határozati javaslat 1. számú
mellékletét képező üzemeltetési szerződés 3./ számú mellékleteként szereplő
megállapodás, munkavállalók jogutódlással történő továbbfoglalkoztatása tárgyában
elnevezésű megállapodás preambulumában, valamint a 1./ pontjában szereplő, a
szerződés 4./ számú mellékletében szövegrész helyébe a külön átadás-átvételi listán
szereplő szövegrész lépjen.
Polgármester a fenti módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

7

Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – a módosításokkal együtt – 9 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2012.(V.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Víziközművek
meghozataláról

üzemeltetésével

kapcsolatos

döntések

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozataláról
szóló előterjesztést és a következő döntést hozta:
1./ A Képviselő-testület megtárgyalta, és megismerte az Edelény
Város Önkormányzata és az ÉRV ZRt. között kötendő
víziközművek
üzemeltetéséről szóló
szerződést
–
1-3.
mellékleteivel együtt - és azt a határozat 1. mellékleteként
jóváhagyja.
2./ Képviselő-testület a határozat 2. mellékleteként jóváhagyja az
üzemeltetési jog vásárlásáról szóló szerződést.
3./ Képviselő-testület az Edelény, Borsodi út 26. szám (1188/2 hrsz)
alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést a határozat 3.
mellékleteként jóváhagyja.
4./ Képviselő-testület a határozat 4. mellékleteként jóváhagyja a
bérleti- és használati díj víziközmű-fejlesztési célra történő
megelőlegezéséről szóló megállapodást.
5./ Képviselő-testület a határozat 5. mellékleteként jóváhagyja az IGB478 forgalmi rendszámú, 2.0 DI 280 S TD típusú fehér színű Ford
Transit 280 Dies 2000-2006 gépkocsi adás-vételi szerződését.
6./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./-5./ ponttal
jóváhagyott szerződések, megállapodások aláírására, és a
szerződések ügyvédi ellenjegyzésével megbízza Havasiné dr.
Molnár Judit ügyvédet.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: polgármester
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1. melléklet a 98/2012.(V.09.) határo zathoz
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Edelény Város Önkormányzata (képviselő: Molnár Oszkár polgármester) székhely:
3780 Edelény, István király útja 52., Törzskönyvi azonosító szám: 725592, Adószám:
15725596-2-05 (a továbbiakban: Önkormányzat)
mint ellátásért felelős önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat)
másrészről az
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (képviselő: Ritter
Géza vezérigazgató, Székhely: 3700 Kazincbarcika; Tardonai út 1. sz., Cégbíróság:
Miskolci Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 05–10-000123; adószám:
11069186-2-05), mint Víziközmű-szolgáltató (továbbiakban: Víziközmű-szolgáltató)
között (továbbiakban együttesen: Felek), az alulírott napon és helyen.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Jelen szerződés célja, hogy szabályozza az Önkormányzat és a Víziközműszolgáltató közötti együttműködés kereteit, közös gazdasági céljaik megvalósítása
érdekében, továbbá hogy a vonatkozó jogszabályok szerint, valamint a Felek
megállapodása alapján a víziközművek üzemeltetése, a közműves ivóvízellátás,
illetve a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint a hozzájuk kapcsolódó
egyéb mellékszolgáltatások biztosítottak legyenek.
Szerződő Felek az üzemeltetési szerződés megkötésekor tekintettel voltak
különösen a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényre, a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényre, valamint a 38/1995. (IV.05.) Korm.
rendeletre.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1 A Víziközmű-szolgáltató a vonatkozó jogszabályi előírások szerint, illetve a jelen
szerződésben rögzítetteknek megfelelően Edelény város területén 2012. június
01-től 2032. december 31-ig elvégzi a közműves ivóvízellátási, valamint a
közműves szennyvízelvezetési és -tisztítási, összességében víziközmű
üzemeltetési feladatokat.
A jelen szerződéssel érintett tárgyi eszközöket az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi
víziközművet (mind a jelen szerződés megkötésekor tulajdonában lévőket, mind
a jelen szerződés fennállása alatt tulajdonában kerülőket), illetve
rendszerfüggetlen víziközmű-elemet üzemeltetheti.
1.2 Az Önkormányzat kijelenti, hogy az érintett közműveket az átadás időpontjában
fennálló állapotban bocsátja a Viziközmű-szolgáltató rendelkezésére.
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Az Önkormányzat kifejezetten szavatol azért, hogy az átadott víziközművek
alkalmasak a közműhálózat üzemeltetésére, továbbá harmadik félnek nem áll
fenn azokon olyan joga, amely az üzemeltetés jogának teljes körű gyakorlását
korlátozná, vagy akadályozná.
Felek rögzítik továbbá, hogy az Önkormányzat viseli azt a kárt, ami abból adódik,
hogy az Önkormányzat jelen szerződés hatályba lépését megelőzően nem tett
eleget jogszabályi kötelezettségeinek.
1.3 Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy az átvett víziközművek működtetése révén
az érintett település illetékességi területén lévő természetes személyek, jogi
személyek és jogi személyiség nélküli jogalanyok részére szolgáltatásait a
mindenkor hatályos jogszabályokban és érvényes szabványokban foglaltaknak
megfelelően és a szükséges mennyiségben teljesíti.
Víziközmű-szolgáltatót a szolgáltatási kötelezettség a víziközművek
teljesítőképességének mértékéig terheli.
Víziközmű-szolgáltató a tevékenységet a jelen szerződésben foglalt feltételek
mellett folytatja. A Víziközmű-szolgáltató felelős az átvett víziközművek
üzemeltetéséért, amelyet a saját kockázatára végez, egyben kötelezettséget
vállal az alábbi szolgáltatások nyújtására:
1.3.1 Főszolgáltatás
Közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés, -tisztítás a
felhasználók részére az érintett Önkormányzat területén.
1.3.2 Mellékszolgáltatások
a) a 2. pont szerinti víziközmű-fejlesztések (felújítások, beruházások)
megvalósítása során közreműködés,
b) a létesítmények központi felügyelete,
c) anyagbeszerzés és raktárkezelés,
d) az átvett létesítmények rendszeres ellenőrzése, karbantartása és javítása
azok állandó üzemképessége érdekében (A karbantartás, felújítás és
beruházás szakmai elhatárolása az ÉRV ZRt. mindenkor érvényes „Szakmai
segédlet”-e alapján történik, amely ezen szerződés elválaszthatatlan 2.
számú melléklete.),
e) készenléti-szolgálat rendelkezésre tartása üzemzavarok elhárítása céljából,
f) laboratóriumi szolgáltatások,
g) elszámolás a felhasználókkal,
h) könyvelés,
i) díjelszámolás,
j) fizetési forgalom, beleértve a beszedéseket és a kintlévőségek (a jelen
szerződés
időtartama
alatt
keletkező
kintlévőségek
esetében)
nyilvántartását,
k) a gördülő fejlesztési terv készítéséhez javaslatok megfogalmazása az
ellátásért felelős Önkormányzat részére,
l) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések hatálybalépése után a
víziközművekről víziközmű térképi nyilvántartás vezetése,
m) együttműködés PR – akciók keretében.
A Víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat részére a tulajdonában álló
víziközművek vonatkozásában a víziközmű térképi nyilvántartáshoz való
hozzáférést korlátozás és díjmentesen biztosítja.
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Az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat által alapított költségvetési szerv,
illetve gazdasági társaság által végzett víziközmű-fejlesztések esetében a
Víziközmű-szolgáltató korlátozás- és díjmentesen biztosítja a fejlesztésekkel
érintett ellátási területen fekvő ingatlan esetében a tervezéshez,
engedélyeztetéshez kapcsolódó közműegyeztetések lefolytatását, az
üzemeltetői nyilatkozatok kiadását.
A vízmérők leolvasása, a számlázás és az ügyfélszolgálati tevékenység a
Víziközmű-szolgáltató belső szabályzatában meghatározottak, illetve kialakult
gyakorlata szerint történik.
A jelen szerződés hatályba lépése előtt, vagy megszűnését követően keletkező
kintlévőség érvényesítésének és nyilvántartásának kötelezettsége a Víziközműszolgáltatót nem terheli. Kivételt képez az előző Víziközmű-szolgáltatótól külön
megállapodásban rögzített feltételek mellett megvásárolt kintlévőség állomány.
1.4 A szerződés időtartama alatt az Víziközmű-szolgáltónak kizárólagos joga van
arra, hogy az üzemeltetésre átvett közművekből származóan jövedelemre
tegyen szert. Kizárólagos jogot kap a Víziközmű-szolgáltató e szerződés
alapján arra is, hogy működtesse és karbantartsa a működtetésre átvett, a
víziközművekhez tartozó műtárgyakat is.
Kizárólagos jogot kap a Víziközmű-szolgáltató arra is, hogy az üzemeltetésre
átvett víziközművekhez új bekötéseket végezhessen, és azok kivitelezését
ellenőrizze.
Megilleti továbbá a Víziközmű-szolgáltatót az üzemeltetési jog mindazokra az új
víziközmű létesítményekre, amelyek a szerződés aláírását követően valósulnak
meg, és az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.
1.5 A Víziközmű-szolgáltató felelősségi körébe tartozik a jelen szerződés tárgyát
képező víziközművek szakszerű üzemeltetése, a mindenkori hatályos
jogszabályok előírásai és a vonatkozó rendeletek szerinti közműves
ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítása, a
szükséges karbantartási feladatok ellátása. Víziközmű-szolgáltató köteles a
rendeltetésszerű használatról gondoskodni, amelynek keretében:
a) biztosítja, hogy az üzemeltetés a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
történjen,
b) biztosítja az üzemeltetés folyamatosságát és biztonságát,
c) gondoskodik a berendezések és felszerelések karbantartásáról és
javításáról, a hibák elhárításáról (a felújítás kategóriába tartozó munkák
esetében a vonatkozó résznél leírtak szerint),
d) köteles gondoskodni a hatósági – és felügyeleti szervekkel való
kapcsolattartásról, illetve ezen ügyek intézéséről.
1.6 Víziközmű-szolgáltató nem jogosult harmadik személynek a létesítményeket
üzemeltetésre továbbadni. Ugyanakkor Víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat
előzetes tájékoztatásával jogosult alvállalkozó igénybe vételére a
mellékszolgáltatások tekintetében.
1.7 Amennyiben az üzemeltetés során kívülálló harmadik személyeket az
üzemeltetéssel összefüggésben kár ér, a kárfelelősség a Ptk. kártérítésre
vonatkozó szabályai szerint teljes egészében a Víziközmű-szolgáltatót terheli. A
víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosításról a Víziközműszolgáltató gondoskodik.
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1.8 A jelen szerződés megkötésekor rendelkezésre álló információk alapján
Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy belső szabályzatainak figyelembe vételével
az Önkormányzattól üzemeltetésre átvett víziközművekre vagyonbiztosítást köt.
1.9 Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei:
a) A víziközművek megfelelő üzemeltetéséhez kapcsolódóan minden
rendelkezésre álló információt köteles Víziközmű-szolgáltatóval megosztani,
illetve az üzemeltetéshez szükséges dokumentációkat (terveket,
engedélyeket, fogyasztói listák, stb.) köteles Víziközmű-szolgáltató részére
átadni.
b) A szerződés megszűnését követően az adott víziközműveket a természetes
avultságtól eltekintve, az átadott állapotban, minőségben és rendeltetésszerű
használatra alkalmasan köteles visszavenni, azok hiánytalan műszaki,
gazdasági dokumentációival együtt.
c) A jelen szerződés hatályba lépését megelőzően keletkezett tartozások
teljesítéséért, illetve egyéb hatósági, bírósági kötelezések végrehajtásáért
Víziközmű-szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, az ebből eredő
többletkiadásokat az Önkormányzat, vagy a korábbi szolgáltató köteles a
Víziközmű-szolgáltató részére megtéríteni, vagy annak saját maga eleget
tenni.
d) Amennyiben
a
Víziközmű-szolgáltatót
a
víziközmű-fejlesztések
kivitelezéséből eredően kár éri, úgy az emiatt felmerült költségek az
Önkormányzatot terhelik.
1.9

A Víziközmű-szolgáltató jogai és kötelezettségei:
a) Jogosult a részére átadott víziközmű rendszert átvenni, annak összes
gazdasági, műszaki dokumentációjával együtt, és köteles a működtetést a
hatályos jogszabályok, szakmai előírások, szabványok és szakmai szokások
szerint üzemeltetni.
b) Joga a szolgáltatás díjához való hozzájutás, melynek érdekében a
Víziközmű-szolgáltatónál érvényes leolvasási, számlázási és beszedési
rendet érvényesítheti.
az
c) Az
üzemeltetés
során
tapasztalt
rendkívüli
eseményekről
Önkormányzatot haladéktalanul köteles értesíteni.
d) A
szerződés
megszűnésének
napján
a
víziközműveket
az
Önkormányzatnak az avultságtól eltekintve, az átadáskori állapotban és
rendeltetésszerű használatra alkalmasan köteles visszaszolgáltatni, a
hiánytalan műszaki és gazdasági dokumentációkkal együtt.
e) A szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében minden szükséges
műszaki intézkedést megtesz.
f) A bérleti és használati díjjal elszámol az Önkormányzat felé.
g) Igény esetén tájékoztatást adni az Önkormányzatnak.
h) Biztosítja a hibaelhárítást, valamint a hálózat-karbantartás személyi és tárgyi
feltételeit.
i) Diszpécserszolgálat útján megoldani a hálózati és szolgáltatási
hibabejelentések fogadását.
j) A díjtartozások behajtása iránt az intézkedéseket megtenni.
k) Az új bekötések lebonyolítása a Víziközmű-szolgáltatónál előírt belső
szabályzatok szerint történik.
l) A Víziközmű-szolgáltató a tevékenységét saját nevében folytatja. Nem
számolhat el az érintett víziközmű vagyon után értékcsökkenést.
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m) Jogosult
a
végrehajtandó
víziközmű-fejlesztések
terveinek
véleményezésére,
a
megvalósult
fejlesztések
átvételében
való
közreműködésre.
n) A fogyasztói panaszok kivizsgálása, rendezése, a panasztevő tájékoztatása,
közműegyeztetések elvégzése.
1.10 Felek megállapodnak abban, hogy a közműves ivóvízellátás, illetve a közműves
szennyvízelvezetés és -tisztítás díját az illetékes árhatóság állapítja meg.
Közműves ivóvízellátás díja 2013. december 31-ig:
A közműves ivóvízellátás legmagasabb díja közületi felhasználók esetére:
519 Ft/m3 + ÁFA
lakossági felhasználók esetére:
400 Ft/m3 + ÁFA
A felújítás, pótlás költségeinek fedezetére a fenti díjtétel nettó 45 Ft/m3 bérleti
és használati díjat tartalmaz.
Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítási szolgáltatás díja 2013.
december 31-ig:
A közműves szennyvízelvezetési és -tisztítás legmagasabb díja közületi
felhasználók esetére:
446 Ft/m3 + ÁFA
lakossági felhasználók esetére:
338 Ft/m3 + ÁFA
A felújítás, pótlás költségeinek fedezetére a fenti szennyvíz-szolgáltatási díjtétel
nettó 45 Ft/m3 bérleti és használati díjat tartalmaz.
2014. január 01. napjától a fejlesztések forrását jelentő bérleti és használati díj
változás százaléka, megegyezik a szolgáltatási díj változás százalékával,
kivéve, ha vonatkozó jogszabály másként rendelkezik.
Az adott szolgáltatási díjak magukban foglalják többek között:
a) az ivóvíztermelés, -elosztás, vagy a szennyvízelvezetés, -tisztítás
költségét,
b) az üzemeltetési, üzemirányítási költségeket (energia, anyag, fuvar,
szállítás, munkabér, hatósági díjak, stb.),
c) a hibaelhárítás, karbantartás költségét,
d) a vízmérő leolvasás, számlázás költségeit,
e) a laborvizsgálatok, vízminőség-ellenőrzés költségeit,
f) a folyamatos diszpécserszolgálat költségét,
g) az igénybevett alvállalkozói díjak, költségeket,
h) a felújítások fedezetére szolgáló bérleti és használati díjat.
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1.11 A bérleti és használati díj elszámolása:
A bérleti és használati díjat a Víziközmű-szolgáltató a tényleges fogyasztási
mennyiség alapján, de felhasználók által már megfizetett mértékben számolja
el negyedévente. Az I., II. és III. negyedévet érintően a negyedévet követő
hónap 30-ig, a IV. negyedévet érintően pedig a naptári évet követő második
hónap végéig kerül sor a bérleti és használati díj elszámolására.
A Víziközmű-szolgáltató az elszámolásra megjelölt időpontokig értesítést küld
az Önkormányzat részére a tényleges, de a pénzügyileg megfizetett ivóvíz és
szennyvíz mennyiségek alakulásáról, amely a számlák kiállításának alapját
képezi.
Az éves bérleti és használati díj megfizetése – a Víziközmű-szolgáltató és az
Önkormányzat között fennálló követelések értékéig – összevezetéssel,
kompenzálással történik.
A Víziközmű-szolgáltató bérleti és használati díjat fizet az Önkormányzat
részére, amely az értéknövelő felújítások, pótlások fedezetéül szolgál. A
Víziközmű-szolgáltató és az Önkormányzat a víziközmű-fejlesztések
tekintetében abban állapodnak meg, hogy minden esetre vonatkozóan külön
egyeztetnek.
Amennyiben a mindenkori használati díj nem fedezné a szükséges víziközműfejlesztések költségeit, úgy az Önkormányzatnál előző években felgyülemlett
és fel nem használt, vagy a következő években keletkező bérleti és használati
díj terhére kerülnek végrehajtásra a víziközmű-fejlesztések.
A szükséges vízközmű-fejlesztések biztosítása az Önkormányzat felelőssége.
Amennyiben az Önkormányzat ezen kötelezettségének nem tenne eleget, úgy
a víziközmű-fejlesztésekből eredő elmaradásából adódóan a Víziközműszolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.
1.12 Az üzemeltetett víziközművekkel kapcsolatos közműfejlesztési hozzájárulást a
Víziközmű-szolgáltató veti ki és szedi be. Mértékéről a Víziközmű-szolgáltató
javaslata alapján az illetékes hatóság dönt. 2014. december 31-ig a víziközműfejlesztési hozzájárulás mértékéről az illetékes Önkormányzat dönt.
Amennyiben a Víziközmű-szolgáltatót olyan víziközmű-beruházási kötelezettség
terheli vagy – amennyiben annak megvalósítása már megtörtént – terhelte,
amely műszaki értelemben összefügg a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást
megfizető felhasználó igényeivel, akkor a Víziközmű-szolgáltató jogosult a
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást e kötelezettség teljesítéséhez szükséges
mértékig felhasználni. Egyéb esetben a Víziközmű-szolgáltató – mint az
ellátásért felelős megbízottja – a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az
ellátásért felelős Önkormányzat javára szedi be, és az így beszedett összeget
az ellátásért felelős Önkormányzat részére legalább évente átadja.
1.13 Az ezen szerződésből adódó fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése
esetén késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kerül
felszámításra.
2. FEJLESZTÉSEK
2.1 Víziközmű-szolgáltató a vonatkozó jogszabályok szerint felújítási és pótlási,
valamint beruházási tervjavaslatot készít az önkormányzat részére a vonatkozó
jogszabályban előírt határidőt megelőző 60 nappal.
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2015. január 1. napjáig a Víziközmű-szolgáltató a következő évre vonatkozó
fejlesztési tervjavaslatát tárgyév december 31. napjáig egyezteti az
Önkormányzattal.
Az összeállított tervjavaslatot Víziközmű-szolgáltató az időközben jelentkező
jogos és teljesíthető műszaki igények figyelembevételével módosíthatja.
A jóváhagyott fejlesztési tervnek megfelelően az Önkormányzat elvégzi, illetve
elvégezteti a szükséges víziközmű-fejlesztéseket.
A víziközmű-fejlesztési munkálatok során Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy
azok megvalósulását aktív segítségnyújtással támogatja. Tevékeny
közreműködése főleg az érintett vezetékek kiszakaszolásában, ideiglenes
üzemeltetési módok kiépítésében, fogyasztói kiértesítésekben és a megvalósult
fejlesztések átvételében nyilvánul meg.
Az Önkormányzat tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatás
folyamatosságának és minőségének biztosítása érdekében az azonnali
intézkedéseket igénylő beavatkozásokat Víziközmű-szolgáltató elvégzi, a
későbbiekben a felújításnak minősülő ilyen munkák elszámolása az egyéb
felújítási és beruházási munkákra meghatározottak szerint történik. Ilyen jellegű
beavatkozásokat 3 munkanapon belül a Víziközmű-szolgáltató az
Önkormányzat tudomására hozza.
3.EGYÜTTMŰKÖDÉS
A Felek kötelesek jogaikat és kötelezettségeiket egymással, együttműködve
gyakorolni. Különösen az alábbi kérdésekben áll fenn együttműködési
kötelezettségük:
a) a víziközművek meghibásodásának jelzése,
b) az üzemeltetés tárgyát képező víziközművek fejlesztése, állagmegóvása és
rendkívüli események körében felmerülő problémák megoldása,
c) az üzemeltetés során felmerülő vitás kérdések egyeztetése, nem bírói úton
történő megoldása.
Az Önkormányzat és a korábbi szolgáltató közötti elszámolásért Víziközműszolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
Víziközmű-szolgáltató a jelen szerződés 3. sz. mellékletében foglalt („szerződés
a személyi állomány átvételéről”) átvételi szerződés alapján a munkaviszony
fenntartása mellett jogutódlással átveszi a víziközművek üzemeltetését, és a
víziközmű szolgáltatást végző, a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél
foglalkoztatott 24 fős dolgozói állományt.
Jelen szerződés megszűnése esetére az Önkormányzat vállalja, hogy az
üzemeltetésre megbízott új társasággal olyan szerződést köt, amelynek
értelmében az üzemeltetéshez jelen szerződés keretében átvett munkavállalók
közül az ÉRV ZRt. által kijelölt munkavállalókat jogutódlással átveszi.
Amennyiben ezen kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget, akkor az
Önkormányzat kötelezettséget vállal a munkavállalók munkaviszonyának
megszüntetésével kapcsolatos valamennyi költség ÉRV ZRt. részére történő
megtérítésére.
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Víziközmű-szolgáltató a víziközműveken kívüli eszközök közül, a víziközművek
üzemeltetéséhez a Víziközmű-szolgáltató által szükségesnek tartott, a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft., vagy az Önkormányzat tulajdonát képező raktári
készletet,
szerszámokat,
gépeket,
járműveket,
ingatlanokat
külön
megállapodásban rögzített feltételek mellett megvásárolja, vagy bérleti
szerződésben rögzített feltételekkel bérli.
4.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS FELMONDÁSA

4.1 Jelen szerződés annak aláírását követően 2012. június 01. napján lép hatályba.
A jelen szerződésben nevesített kötelezettségek teljesítéséért Víziközműszolgáltató ezen megállapodásban rögzített hatálybalépési időpontot követően,
azon időponttól felelős, amikor a víziközművek és azok dokumentációjának
teljes átadása részére megtörtént.
4.2 Jelen szerződést a felek 2032. december 31-ig terjedő határozott időszakra
kötik. A Víziközmű-szolgáltató ezen időpontig vállalja a szerződésben rögzített
feltételek szerinti üzemeltetést.
Felek megállapodnak, hogy ha jogszabály rendelkezése miatt a jelen szerződés
az itt rögzített határozott időtartam előtt megszűnne, vagy módosítása válna
szükségessé, akkor jogfolytonosan, a jelen szerződésben nevesített tárgyban és
feltételekkel módosítják vagy új szerződés(eke)t kötnek, annak érdekében, hogy
az üzemeltetést 2032. december 31-ig kizárólag Víziközmű-szolgáltató végezze.
4.3 Az Önkormányzat az üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de
legalább 8 hónapos felmondási idővel felmondhatja,
a) ha a Víziközmű-szolgáltató tekintetében a víziközművek üzemeltetésére
vonatkozó törvény, a környezet védelmére vagy a vízgazdálkodásra
vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok
előírásainak víziközmű-szolgáltatás során történő súlyos megsértését
jogerősen megállapították,
b) ha a Víziközmű-szolgáltató a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított
kötelezettségét neki felróhatóan, súlyosan vagy huzamosan megszegte,
vagy
c) a jelen üzemeltetési szerződésében meghatározott további esetekben.
A Víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de
legalább 8 hónapos felmondási idővel
a) felmondhatja, ha az ellátásért felelős Önkormányzat a jelen üzemeltetési
szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan, súlyosan vagy
huzamosan megszegte, vagy
b) felmondhatja a jelen üzemeltetési szerződésében meghatározott további
esetekben.
4.4 Jelen szerződést bármelyik fél felmondhatja továbbá az év végére szólóan, de
legalább 8 hónapos felmondási idővel az alábbi fontos okokból, a rögzített
feltételek figyelembe vételével:
a) a jelen szerződésből származó jogok és kötelezettségeknek a másik fél
hozzájárulása nélkül történő átruházása,
b) valamely szerződő féllel szemben csődeljárás kezdeményezés, felszámolási
eljárás elrendelése,

16

c) jelen szerződés valamelyik rendelkezése Víziközmű-szolgáltató számára
végrehajthatatlan, és a Felek 30 napos határidőn belül a végrehajthatatlan
rendelkezés céljának megfelelő más érvényes és végrehajtható
rendelkezésben nem állapodnak meg.
4.5 A felmondás gyakorlása előtt a jogosult félnek írásban fel kell szólítania a másik
felet arra, hogy a szerződést megsértő fél a felmondási okot méltányos
határidőn belül szüntesse meg, és a szerződés szerinti állapotot állítsa helyre.
Pénztartozás esetén a 30 napos határidő kitűzése méltányos, egyéb okból
történő felmondás esetén a mindenkori helyzethez mért nem kevesebb, mint
három hónapos határidő alkalmazandó. A póthatáridő sikertelen eltelte után
jogosult a fél a szerződés felmondására.
4.6 A szerződés megszűnése esetén a Felek egymással, a megszűnés időpontjával
számolnak el, a Víziközmű-szolgáltató átadja a részére a szerződés kezdetekor
megkapott, valamint az időközben hozzá került dokumentációkat és a víziközmű
rendszert. Az elszámolásról és a visszaadásról jegyzőkönyv készítendő.
Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetében a Víziközmű-szolgáltató az
Önkormányzat részére átadja az érintett felhasználókra, felhasználási helyekre
és víziközművekre vonatkozóan:
a) a felhasználók nevét és címét,
b) az egyes felhasználókhoz tartozó felhasználási helyek címét,
c) a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához
szükséges adatokat öt évre visszamenőleg (amennyiben ezeket a korábbi
szolgáltatótól megkapta),
d) a víziközmű térképi nyilvántartás adatállományát,
e) a további víziközmű-működtetés tekintetében szükséges műszaki
dokumentumokat, adatokat.
5.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei
érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a Felek egy érvényes,
gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű
rendelkezéssel váltják fel.
A vitás kérdések tisztázását Felek peren kívül kötelesek megkísérelni. A Felek
jogvita esetére hatáskörtől függően kikötik a Kazincbarcikai Városi Bíróság,
vagy a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Szerződő Felek e szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt –
közös elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
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Jelen Szerződés 8 számozott oldalt tartalmaz, 6 eredeti példányban készült
melyből 3-3 példány illeti meg a Feleket.

Edelény, 2012. május 11.

------------------------------------------------Edelény Város Önkormányzata

Ellenjegyezte:
2012. május
11.

---------------------------------------------------Víziközmű-szolgáltató
ÉRV ZRt.

……………………………….........

……………………………….........

Miskolci 12. sz. Ügyvédi Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi u. 2123.II/3.
dr. Havasiné dr. Molnár Judit

Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda
megbízásából a szerződés jogi
tárgyú véleményezését végezte:
Dr. Kiss Éva
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MEGÁLLAPODÁS MUNKAVÁLLALÓK JOGUTÓDLÁSSAL
TÖRTÉNŐ TOVÁBBFOGALKOZTATÁSA TÁRGYÁBAN
amely létrejött egyrészről: a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft, (képviselő: Fischer
Ferdinánd ügyvezető; cím: 3780 Edelény, Borsodi út 26., Cg.05-09-015867, adószám:
21940932-2-05.) mint jogelőd munkáltató (a továbbiakban: jogelőd munkáltató)
másrészről: az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (képviselő: Ritter Géza vezérigazgató, székhely: 3700
Kazincbarcika, Tardonai út 1. sz., Cg. 05-10-000123, adószám: 11069186-2-05), mint
jogutód munkáltató (a továbbiakban jogutód munkáltató)
harmadrészről: Edelény Város Önkormányzata (képviselő: Molnár Oszkár
polgármester) székhely: 3780 Edelény, István király útja 52., Törzskönyvi azonosító
szám: 725592, Adószám: 15725596-2-05 (a továbbiakban: Önkormányzat)
mint
ellátásért felelős önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat)
között.
Edelény Város Önkormányzata és az ÉRV ZRt., az Edelény Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 98/2012.(V.09.) számú határozatával jóváhagyott üzemeltetés
szerződésben rögzített feltételekkel, az ott nevesített közművagyon üzemeltetése
tárgyában üzemeltetési szerződést kötöttek.
Ezen szerződésre tekintettel a közművagyon üzemeltetési és a víziközmű szolgáltatás
biztosítása körében foglalkoztatott, a külön átadás-átvételi listán szereplő
munkavállalókat az ÉRV ZRt., mint jogutód munkáltató munkajogi jogutódlás keretében
tovább foglalkoztatja.
1. A fentiek alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jogelőd munkáltató
átadja, a jogutód munkáltató továbbfoglalkoztatás céljából átveszi 2012. június 01.
napjától kezdődően a külön átadás-átvételi listán szereplő név és egyéb az érintett
személy azonosítására alkalmas adatok szerint feltüntetett dolgozókat.
Szerződő felek rögzítik, hogy a munkavállalók fentiek szerinti átadás-átvételével a
Munkatörvénykönyve 85/A és 85/B -ában meghatározott munkáltató személyében
történő jogutódlással az érintett munkavállalók átadás időpontjában jogelőd
munkáltatónál fennálló munkaviszonyából származó jogai és kötelezettségei a jogutód
munkáltatóra szállnak át.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy az átadásra kerülő munkavállalók munkaviszonyából
származó igények (jogok és kötelezettségek) az átadás napjáig a jogelőd munkáltatót
illetik, illetve terhelik.
3. A jelen megállapodás alapján jogutódlással a jogutód munkáltatóhoz átkerülő
dolgozók munkaszerződését, munkajogi okmányait a jogelőd munkáltató külön
jegyzőkönyv szerint adja át a jogutód munkáltató részére, s egyidejűleg átadja, a
jogelőd munkáltatónál fellelhető, a munkaviszonyból származó jogokat, és
kötelezettségeket szabályozó munkaügyi szabályzatot, vagy egyéb szerződést.
A felek rögzítik, a jogelőd munkáltató a jogutódlást megelőzően köteles tájékoztatni a
jogutód munkáltatót az Mt. 85/A.§(2) bek-ben meghatározott jogokról és
kötelezettségekről.

4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a munkavállalóknak azon jogait és
kötelezettségeit, amelyek a jogelőd munkáltatóval —a munkaszerződésen kívül- kötött
külön szerződésből származnak (pl.: lakástámogatási kölcsön, előleg, stb) a
jogutódlás –a felek eltérő megállapodása hiányában- nem érinti, a jogviszony a
jogelőd munkáltató és munkavállaló között továbbra is fennmarad, s azt a felek a
munkajogi jogutódlás tényétől függetlenül, az eredeti szerződés szerint teljesítik.
5.

A jelen szerződés alapján a munkaszerződés változatlan feltételei szerint átvett
dolgozói állománnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek, jelen szerződés 4.
pontjában leírtak kivételével, az átvétel időpontjától a jogutód munkáltatót illetik, illetve
terhelik.

6.

A felek kijelentik, jogutódlás esetén a jogelőd és jogutód munkáltató tájékoztatja a
munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet, szakszervezet hiányában az
üzemi tanácsot, üzemi tanács hiányában a nem szervezett munkavállalók
képviselőiből létrehozott bizottságot a jogutódlás:
- időpontjáról,
- okáról,
- a munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről,
Továbbá –megállapodás érdekében- köteles konzultációt
munkavállalókat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről.

kezdeményezni

a

A konzultációnak ki kel terjednie az intézkedések elveire, a hátrányos
jogkövetkezmények elkerülésének módjára, ill. eszközeire, továbbá e következmények
enyhítését célzó eszközökre.
7. Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszüntetése esetén, az
üzemeltetési szerződésben rögzítettek szerint az érintett önkormányzat vállalja, hogy
az üzemeltetésre megbízott új társasággal olyan szerződést köt, amelynek értelmében
az üzemeltetéshez jelen szerződés keretében átvett munkavállalók közül az ÉRV ZRt.
által kijelölt munkavállalókat jogutódlással átveszi.
Amennyiben az önkormányzat ezen kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget,
akkor az önkormányzat kötelezettséget vállal a munkavállalók munkaviszonyának
megszüntetésével kapcsolatos valamennyi költség ÉRV ZRt. részére történő
megtérítésére.
8. A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás esetében a jogutódlás
időpontjában a jogelőd munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződésben
meghatározott munkafeltételeket –a munkarend kivételével- a jogutódlással érintett
munkavállalók tekintetében a kollektív szerződésnek a jogelőd munkáltatónál történő
felmondásig, vagy a kollektív szerződés hatályának lejártáig , illetve a jogutód
munkáltatónál másik kollektív szerződés megkötéséig, ezek hiányában legalább a
jogutódlás időpontját követő kettő évig a jogutód munkáltatónak fenn kell tartania.
Amennyiben a jogutód munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződésben
meghatározott munkafeltételek a jogelőd munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív
szerződés szerinti munkafeltételeknél kedvezőbbek, a jogutód munkáltatóra kiterjedő
kollektív szerződésben foglaltakat kell alkalmazni.
9. A munkavállalók átvételét megelőzően foglalkozás egészségügyi vizsgálat történik,
amelynek eredménye alapján a munkavállaló foglalkoztatásának feltételei
változhatnak. Jogutód munkáltatót semmilyen felelősség nem terheli a munkavállalók
átvételének időpontját megelőző egészségkárosodások tekintetében.

10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munkatörvénykönyve, valamint
a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Edelény, 2012. május 11.
_______________
Jogelőd munkáltató

______________________
Jogutód munkáltató
_______________________
Önkormányzat

Ellenjegyezte:
2012. május
11.

……………………………….........

……………………………….........

Miskolci 12. sz. Ügyvédi Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi u. 2123.II/3.
dr. Havasiné dr. Molnár Judit

Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda
megbízásából a szerződés jogi
tárgyú véleményezését végezte:
Dr. Kiss Éva

2. melléklet a 98/2012.(V.09.) határozathoz
ÜZEMELTETÉSI JOG V ÁS ÁRLÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Edelény Város Önkormányzata (képviselő: Molnár Oszkár polgármester) székhely:
3780 Edelény, István király útja 52., Törzskönyvi azonosító szám: 725592, Adószám:
15725596-2-05 (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről az
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (képviselő: Ritter
Géza vezérigazgató, Székhely: 3700 Kazincbarcika; Tardonai út 1. sz., Cégbíróság:
B. A. Z Megyei Bíróság, Cégjegyzékszám: 05–10-000123; adószám: 11069186-205), mint Üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető)
között (továbbiakban együttesen: Felek), az alábbiak szerint:
1. Az Önkormányzat a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően átadja a
tulajdonát képező ivóvíz és szennyvíz közművagyon, valamint a jelen szerződés
időtartama alatt tulajdonába kerülő víziközművek üzemeltetési jogát az
Üzemeltető ÉRV ZRt-nek.
A szerződő Felek vállalják, hogy 2032. december 31-ig szóló üzemeltetési
szerződést kötnek, a jelen szerződéssel érintett ivóvíz és szennyvíz közművek
üzemeltetése tárgyában. Üzemeltető vállalja, hogy az érintett közműveket a
megkötött üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint üzemelteti.
2. Az ivóvíz és szennyvíz közművek üzemeltetési jogának megvásárlása határozott
időtartamra vonatkozik:
Kezdő időpontja:
2012. június 01.
Lejárata:
2032. december 31.
3. Az üzemeltetési jog nettó értéke 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint, amelyet az
Önkormányzat által kiállított számla alapján Üzemeltető egy összegben fizet meg
2012. június 30-ig.
A megállapított érték nettó érték, amelyre külön kerül felszámításra az ÁFA
összege. Az üzemeltetési jog átadó a számlát egy összegben, 2012. június 01-ei
teljesítési dátummal állítja ki.
Üzemeltető vállalja, hogy az Önkormányzat által megküldött számla ellenében az
üzemeltetési jog összegét a fentiek szerinti határidőre megfizeti.
4. Az Üzemeltető jelen szerződés időtartama alatt az üzemeltetői jogot harmadik
félnek nem adhatja át.
5. Az üzemeltetési jog vásárlása a szennyvíz közművek tulajdonjogát nem érinti.
Amennyiben a Felek között a jelen szerződéssel érintett víziközművek
üzemeltetése tárgyában kötött üzemeltetési szerződés 2032. december 31-e előtt
megszűnik úgy az érintett Felek az üzemeltetési jog ellenértéke tekintetében a
Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint elszámolnak.

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A vitás kérdések tisztázását Felek peren kívül kötelesek megkísérelni. A Felek
jogvita esetére hatáskörtől függően kikötik a Kazincbarcikai Városi Bíróság, vagy
a
Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Szerződő Felek e szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – közös
elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
A Megállapodás 2 számozott oldalt tartalmaz, 6 eredeti példányban készült
melyből 3-3 példány illeti meg a Feleket.
Edelény, 2012. május 11.

------------------------------------------------Edelény Város Önkormányzata

---------------------------------------------------Üzemeltető
ÉRV ZRt.

Ellenjegyzem:
2012. május 11. ……………………………….........
Miskolci 12. sz. Ügyvédi Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi u. 2123.II/3.
dr. Havasiné dr. Molnár Judit

3. melléklet a 98/2012.(V.09.) határozathoz

INGATLANBÉRLETI SZERZŐDÉS
(természetben a 3780 Edelény, Borsodi út 26. szám alatti található ingatlanra)
amely létrejött egyrészről
Edelény Város Önkormányzata (Székhely: 3780 Edelény, István király útja 52.,
Adószám: 15725596-2-05, Képviseli: Molnár Oszkár polgármester) mint bérbeadó –
a továbbiakban: Bérbeadó –,
másrészről az
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (Rövidített cégnév:
ÉRV ZRt., képviselő: Ritter Géza vezérigazgató, Székhely: 3700 Kazincbarcika;
Tardonai út 1. sz., Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága,
Cégjegyzékszám: 05–10-000123; adószám: 11069186-2-05), mint bérlő – a
továbbiakban: Bérlő – között, alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek
mellett.
Preambulum
1. A szerződő felek rögzítik, az Edelény Város Önkormányzata 2093/2173 arányú,
míg a Magyar Állam 80/2173 arányú tulajdonát képezi az edelényi ingatlannyilvántartásban Edelény belterület 1188/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben
az Edelény, Borsodi út 26. alatt található ingatlan.
Az Önkormányzat nyilatkozza, hogy az érintett ingatlan nem esik műemlék
védelem alá.
2. Edelény Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy
a) haladéktalanul intézkedik a Magyar Állam tulajdoni illetőségének
megvásárlása céljából, így az ingatlan kizárólagos tulajdonosaként köt bérleti
szerződést az ÉRV ZRt.-vel, vagy ennek hiányában
b) beszerzi a Magyar Állam, mint tulajdonostárs bérleti szerződés megkötéséhez
történő hozzájárulását azon célból, hogy érvényes és hatályos bérleti
szerződés legyen köthető az ÉRV ZRt.-vel.
3. A felek egybehangzóan kijelentik, az általuk üzemeltetési szerződés, munkajogi
jogutódlás tárgyában kötött megállapodás, és ehhez kapcsolódó egyéb
megállapodások jelenlegi teljesítése, közszolgáltatás biztosítása céljából
szükséges a bérleti szerződés megkötése.
4. Az ÉRV ZRt. kijelenti, elsődleges célja a felépítmény és a hozzá tartozó ingatlan
kizárólagos használata.
Azon esetre nézve, ha az Önkormányzat a kizárólagos használatot biztosítani
nem tudná, úgy az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy megállapodik a
Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületével (a továbbiakban: Egyesület) azon
célból, hogy – az ehhez kapcsolódó un. rezsi költségek megfizetése mellett - az
alaprajzon kék satírozással jelölt helyiséget használják.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra is, hogy az egyesület által
használandó helyiségekhez önálló, az ÉRV ZRt. által használandó helyiségektől
elkülönült bejáratot biztosít.
5. A felek megállapodnak abban, hogy a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. – az
arányos rezsi költségek viselése mellett - legkésőbb 2012. augusztus 31. napjáig
jogsoult a szerződés 1. számú mellékletét képező alaprajzon zöld színnel bejelölt
ingatlanrészek használatára.
6. A felek megállapodnak abban, hogy a fenti feltételek bekövetkezése esetére
szólóan bérleti szerződést kötnek a jelen szerződésben rögzített tartalommal.
I.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

1. A felek megállapítják, Edelény Város Önkormányzata 2093/2173 arányú, míg a
Magyar Állam 80/2173 arányú tulajonát képezi az edelényi ingatlannyilvántartásban Edelény belterület 1188/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben
az Edelény, Borsodi út 26. alatt található ingatlan. Az Önkormányzat kijelenti,
tulajdonostársa felhatalmazásával önállóan jogosult az ingatlan tárgyában bérleti
szerződést kötni. Az Önkormányzat kijelenti továbbá, kizárólagos joggal bír a
használattal járó bérleti díjra is.
2. Jelen szerződéssel Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a fentebb
körülírt Bérleményt, a külön íven szövegezett leltárban felütntetett, benne
található berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt, a jelen szerződésben
foglalt feltételekkel.
3. Felek a Bérlemény birtokbavételéről külön jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben
rögzítik a Bérlemény átadáskori műszaki állapotát, az abban található
berendezési és felszerelési tárgyakat, a kulcsátadás tényét és a mérőórák állását
(2. számú melléklet)

II.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA:

4. A felek a Preambulumban meghatározott feltételek (Magyar Állam tulajdoni
hányadának Önkormányzat általi megvásárlása, vagy a Magyar Állam nevében
eljáró MNV Zrt. előbérleti jogról lemondó, és harmadik fél részére bérbeadáshoz
hozzájáruló nyilatkozata beszerzésének hiánya) bekövetkezése esetére
(felfüggesztő feltétel) a bérleti szerződést 2012. június 01-től határozott időre
2017. május 31-ig kötik.

III.

BÉRLETI ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJ:

5. A Bérlemény (az ingatlan kizárólagos használata esetén fizetendő) bérleti
díja bruttó 400.000.- Ft, azaz Négyszázezer forint/hó.

Amennyiben az ingalan használata nem kizárólagos használat, úgy a bérleti díj
összege arányosan csökken a más, harmadik személy (Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft., Roma Nők Egyesülete, stb) által használt ingatlanrész összfelépítményhez viszonyított arányai szerint.
6. Bérlő a bérleti díjon felül megfizetni tartozik a Bérlemény használatával felmerülő
rezsiköltségeket (pl.: hulladék szállítása, fűtés, világítás, stb.) az alábbiak
szerint:
7.
7.1 A felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés hatályba lépésének
napján az ingatlanban található mérőórákat átíratják az ÉRV ZRt. részére,
azaz az ÉRV ZRt. szolgáltatási szerződést köt a szolgáltatókkal.
7.2 Azon esetre nézve, ha az ÉRV ZRt., mint bérlő használata nem kizárólagos
használat, úgy
a) az Önkormányzat saját költségén kialakítja a harmadik fél részére
szükséges külön bejárati lehetőséget,
b) az Önkormányzat saját költségén kialakítja a harmadik fél által használt
ingatlan almérőkkel történő felszerelését.
7.3 Amennyiben az almérők felszerelése akadályba ütközne, úgy biztosítja azt,
hogy a harmadik fél vállalja az általa használt helyiségek és ehhez a terület
arányában tartozó közös helyiségek után fizetendő rezsi költségek viselését.
8. A szerződés szerinti bérleti díj (és, ha a közüzemi szolgáltatások nem írhatóak át,
akkor szolgáltatási díjak) havonta, a tárgyhó 15. napjáig, a Bérbeadó számlája
alapján esedékes. A felek a fizetés módját átutalásban jelölik meg. Bérbeadó a
díjakról szóló számlát legkésőbb a tárgyhó 05. napjáig köteles a Bérlő részére
megküldeni.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogviszonyból eredő fizetési késedelem
esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat. A
kamatfizetési kötelezettség a számlában írt fizetési határidő lejártát követő naptól
esedékes.
IV.

A BÉRLŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEK:

10. Az ingatlan albérletbe nem adható, ill. használati joga harmadik személy részére
nem engedhető át, egyéb okból meg nem terhelhető. Ezen kötelezettség
megszegése rendkívüli felmondás alapjául szolgál.
11. A bérelt ingatlan használatával járó kisebb kiadások, normál karbantartási
kiadások a bérlőt terhelik.
A felek kifejezetten rögzítik, a bérlőt ezen karbantartási, állagmegóvási
kötelezettségek csak a bérlemény helyiségein belül terhelik.
12. A felek rögzítik, céljuk a bérlemény kulturált ügyfélforgalom számára történő
alkalmassá tétele. Ezen célra tekintettel a felek előzetes megállapodása alapján a
Bérlő a normál karbantartási, állagmegóvási tevékenységek körén túl eső, egyéb
karbantartási, felújítási és további értéknövelő beruházásainak összegét a bérleti
jogviszony időtartama alatt a bérleti összegébe (részben, vagy egészben) történő
beszámítással érvényesítheti Edelény Város Önkormányzat mindenkor hatályos
az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletében, valamint az önkormányzat
tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségekben a bérlő által végzett
beruházások bérbeszámítási jogáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak
szerint.
13. A Bérlő a Bérleményen bármely mértékű átalakítást csak a Bérbeadó előzetes
írásbeli hozzájárulásával végezhet.
V.

A BÉRBEADÓ KÖTELEZETTSÉGEI

14. A bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész időtartama alatt a
szerződésszerű használatra alkalmas, és egyébként megfelel a bérleti szerződés
feltételeinek.
15. A bérbeadó szavatol azért, hogy a fent megjelölt jogi személyeken túl harmadik
személynek nincs a bérelt dologra vonatkozóan olyan joga, amely a bérlőt az
ingatlan használatában korlátozza, akadályozza.
16. A felek rögzítik, a bérbeadó kötelezettsége a bérlemény falain belüli
vezetékhálózat működésével kapcsolatos hiba elhárítás, illetve annak
karbantartása, felújítása.
Ugyancsak a bérbeadó kötelezettsége a felépítményen felmerülő hibák javítása
(pl. csatorna, tetőszerkezet, stb), illetve a felépítmény normál karbantartáson túli
egyéb karbantartása, felújítása.
A felek ezúton is rögzítik, előzetes megállapodásuk alapján a IV. 12. pontban
rögzítettek szerint a bérlő ezen tevékenységeket saját költségén elvégeztetheti,
ez esetben igényt tarthat ezen kiadásainak bérleti díj összegébe történő
beszámítással való megtérítésére.
VI.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:

17. Bérlő rendkívüli felmondással felmondhatja a bérleti jogviszonyt – a tárgyhó,
illetve a tárgyhót követő hónap utolsó napjára – a Bérlő és a Bérbeadó között
létrejött víziközmű üzemeltetési szerződés megszűnése esetén.
18. Bérbeadó rendkívüli felmondással felmondhatja a bérleti jogviszonyt – a tárgyhó,
illetve a tárgyhót követő hónap utolsó napjára, amennyiben a Bérlő a jelen
szerződésben, valamint a jogszabályokban foglalt kötelezettségeit megszegi. A
felmondást –a jogkövetkezményekre történő utalást tartalmazó- írásbeli
felszólításnak kell megelőznie. A felszólításban a bérbeadó megfelelő határidő
kitűzéséval felhívja a bérlőt a rendetetésellenes állapot megszüntetésére.
19. A bérleti jogviszony megszűnésekor Bérlő a bérleményt rendeltetésszerű
használatra alkalmas, átvételkori állapotnak megfelelő, a bérlő ingóságaitól
kiürített állapotban a szerződés megszűnésének napján tartozik a Bérbeadónak
visszaadni.
20. A Bérlő tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a Bérleményt a fentieknek
megfelelő állapotban a Bérbeadónak nem adja vissza, a bérleti díj összegének
megfelelő mértékű használati díj fizetési kötelezettsége áll fenn.

17.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

21. Felek jogvitáikat elsődlegesen tárgyalások útján rendezik, amennyiben a
tárgyalások nem vezetnének eredményre, úgy kikötik hatáskörtől függően a
Kazincbarcikai Városi Bíróság, illetve a Miskolci Törvényszék illetékességét.
22. Az itt nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletéről szóló
törvény, és a Polgári Törvénykönyv, és Edelény Város Önkormányzat mindenkor
hatályos az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére
vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletének, valamint az
önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségekben a
bérlő által végzett beruházások bérbeszámítási jogáról szóló önkormányzati
rendeletének vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
Ezen a szerződést a felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag alulírott napon írják alá azzal, hogy a szerződés rendelkezései a
fentebb hivatkozott időponttól hatályosak.
A Megállapodás 5 számozott oldalt tartalmaz, 6 eredeti példányban készült melyből
3-3 példány illeti meg a Feleket.
Edelény, 2012. május 11.

------------------------------------Bérbeadó

Ellenjegyezte:
2012. május
11.

---------------------------------------------Bérlő

……………………………….........

……………………………….........

Miskolci 12. sz. Ügyvédi Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi u. 2123.II/3.
dr. Havasiné dr. Molnár Judit

Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda
megbízásából a szerződés jogi
tárgyú véleményezését végezte:
Dr. Kiss Éva

1. számú melléklet : Alaprajz
2. számú melléklet : Átadás-átvételi jegyzőkönyv

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
Bérlemény helye:

……………………………………………………

Birtokba adás ideje: ......................................................................................
Jelenlévők:
Átadó részéről:
............................................................................................................................
Átvevő részéről:
............................................................................................................................
A Bérlemény átadáskori állapotának leírása (esetleges hiányosságok):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................
Bérlői észrevételek:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................
Közüzemi óraállások:
vízóra:

villanyóra:

gázóra:

azonosítószáma:

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

állása:

......... m3

azonosítószáma:

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

állása:

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

azonosítószáma:

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

állása:

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

.......................................................
Átadó részéről

.....................................................
Átvevő részéről

4. melléklet a 98/2012.(V.09.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
Bérleti és használati díj víziközmű-fejlesztési célra történő megelőlegezéséről
1. Szerződő felek
1.1.

Víziközmű-szolgáltató

Név:
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Víziközművek ZRt.
Székhely:
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
Cégjegyzékszám: 05-10-000123
Adószám: 11069186-2-05
Képviseli:
Ritter Géza vezérigazgató
(a továbbiakban: Víziközmű-szolgáltató)
1.2.

Önkormányzat

Név:
Edelény Város Önkormányzata
Székhely:
3780 Edelény, István király útja 52.
Törzskönyvi azonosító szám: 725592
Adószám: 15725596-2-05
Képviseli:
Molnár Oszkár polgármester
(a továbbiakban: Önkormányzat)
Jelen szerződés létrejött a fentiekben rögzített felek között az alábbi feltételekkel:
Felek rögzítik, hogy egymással 2032. december 31-ig fennálló határozott idejű
üzemeltetési szerződést kötnek Edelény város víziközműveinek üzemeltetésére és a
közműves ivóvízellátási-, valamint szennyvízelvezetési- és tisztítási feladatok ellátására.
2. A szerződés tárgya
Szerződés tárgya a felek között 2012. június 1. napjával hatályba lépő víziközmű
üzemeltetési szerződés alapján, Víziközmű-szolgáltató által az Önkormányzat részére
fizetendő bérleti és használati díj víziközmű-fejlesztési célra történő megelőlegezése
feltételeinek rögzítése.
3. A szerződés tartalma
3.1. Víziközmű-szolgáltatói vállalások:
3.1.1. Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a mindenkori bérleti- és használati díj terhére az
Önkormányzat által az ÉMOP-3.1.2./A-09-2f-2011-0009 jelű projekthez kapcsolódóan
- de a projekten kívüli beruházásként megvalósítandó - az Edelény István király útja,
valamint az Edelény, Deák Ferenc út alatt fekvő ivóvíz-, valamint szennyvízhálózat
rekonstrukciók (víziközmű kiváltási munkák) elvégzéséhez maximum 50.000.000 +
Áfa összeget biztosít. Amennyiben a beruházás megvalósításához nem szükséges a
teljes összeg biztosítása, Víziközmű-szolgáltató a tényleges összeget biztosítja az
Önkormányzat részére.

3.1.2. A 3.1.1. pont szerinti összeget Víziközmű-szolgáltató a beruházás megvalósítása
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés
alapján a pénzügyi erőforrások felmerülésének ütemezésében biztosítja az
Önkormányzat részére. A pénzügyi fedezet Önkormányzat részére történő
ütemezésének úgy kell megvalósulnia, hogy a vállalkozási szerződésben foglalt
fizetési feltételek az Önkormányzat részéről teljesíthetőek legyenek, és a fedezet a
vállalt időpontban az Önkormányzat rendelkezésére álljon.
3.1.3. Víziközmű-szolgáltató a 3.1.1. pont szerinti összeget kizárólag a nevesített
beruházás megvalósításához biztosítja.
3.2. Önkormányzati kikötések, vállalások:
3.2.1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 3.1.1. pontban nevesített beruházás tárgyában
indítandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában szerepeltetendő – a
beruházás megvalósítására, fizetés teljesítésére vonatkozó - határidőket az
ajánlattételi felhívás közzétételét (ajánlattevők részére történő megküldését)
megelőzően Víziközmű-szolgáltatóval egyezteti annak érdekében, hogy Víziközműszolgáltató a 3.1.2. pont szerinti vállalását szerződésszerűen teljesíteni tudja.
3.2.1. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy Víziközmű-szolgáltató a 3.1.1. pont
szerinti
összeget
kizárólag
jelen
szerződésben
nevesített
beruházás
megvalósításához biztosítja, és kizárólag ezen beruházás megvalósítása esetén
bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére.
4. Pénzügyi elszámolás
4.1. Felek megállapodnak, hogy a köztük fennálló, víziközművek üzemeltetésére
vonatkozó üzemeltetési szerződéssel összefüggésben keletkező bérleti és használati
díjból 2013. január 1-től kezdődően maximum 15 évig évi 3.361.090 Ft – azaz
hárommillió-háromszázhatvanegyezer-kilencven forint - + ÁFA összeget a jelen
szerződésben biztosított pénzügyi erőforrás törlesztésére használnak fel, a biztosított
pénzügyi erőforrás összegének végleges törlesztéséig.
4.2 Amennyiben a víziközművek biztonságos üzemeltetésével összefüggésben rendkívüli
bérleti és használati díj-felhasználás válik szükségessé, akkor Felek jelen
megállapodást felülvizsgálják.
4.3 Amennyiben az Önkormányzattal való éves megállapodás alapján az éves bérleti és
használati díj teljes mértéke nem kerül felhasználásra a víziközművek fejlesztésére,
vagy víziközmű-fejlesztés tárgyú pályázat önerejének biztosítására, akkor Felek
megállapodnak, hogy a fennmaradó összeget a jelen szerződés alapján biztosított
összeg törlesztésére fordítják, amíg a 3.1.1 pontban biztosított tényleges összeg
pénzügyi elszámolása meg nem történik.
4.4 Amennyiben a Felek között fennálló üzemeltetési szerződés a jelen szerződésben
rögzített összeggel való elszámolást megelőzően megszűnne, az Önkormányzat
vállalja, hogy a fennmaradó összeget az üzemeltetési szerződés megszűnését követő
60 napon belül Víziközmű-szolgáltatónak megtéríti, amennyiben a felek közötti
pénzügyi elszámolás során a bérleti és használati díj nem nyújt rá fedezetet.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vitás kérdések tisztázását Felek peren kívül kötelesek megkísérelni. A Felek jogvita
esetére hatáskörtől függően kikötik a Kazincbarcikai Városi Bíróság, vagy a Miskolci
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A Felek ezen Megállapodást elolvasása és kellő értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.
A Megállapodás 2 számozott oldalt tartalmaz, 6 eredeti példányban készült melyből 3-3
példány illeti meg a Feleket.
Edelény, 2012. május 11.

-----------------------------------------Edelény Város Önkormányzata
Molnár Oszkár polgármester
Ellenjegyezte:
2012. május
11.

--------------------------------------------ÉRV ZRt.
Ritter Géza vezérigazgató

……………………………….........

……………………………….........

Miskolci 12. sz. Ügyvédi Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi u. 2123.II/3.
dr. Havasiné dr. Molnár Judit

Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda
megbízásából a szerződés jogi
tárgyú véleményezését végezte:
Dr. Kiss Éva

5. melléklet a 98/2012.(V.09.) határozathoz

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely az alulírott helyen és időben jött létre az 1. pontban meghatározott felek között
az alábbi feltételek szerint:
1. Az Eladó: Edelényi Városi Önkormányzat
székhely: 3780 Edelény, István király útja 52.
Törzskönyvi azonosító szám: 725592,
Adószám: 15725596-2-05
képviselő: Molnár Oszkár, polgármester
A Vevő: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek zrt
székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: Cg. 05-10-000123
adószám: 11069186-2-05
képviselő: Ritter Géza, vezérigazgató
másrészről az
2. Az Eladó kizárólagos tulajdonában van az IGB-478 forgalmi rendszámú, 2.0 DI
280 S TD típusú fehér színű Ford Transit 280 Dies 2000-2006 gépjármű, amelynek
alvázszáma: WFOVXXBDFV2U41582, motorszáma: D3FA2U41582. Az Eladó a
gépjármű első tulajdonosa. A gépjármű 2012.08.26-ig érvényes műszaki vizsgával
rendelkezik.
A gépjárműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma: ………………………………
A gépjárműhöz tartozó törzskönyv sorszáma: ………………………………..
3. Az Eladó kijelenti, hogy a jármű per- és tehermentes, valamint annak
tulajdonjogával szabadon rendelkezik.
4. Az Eladó eladja, a Vevő pedig megveszi a 2. pont szerinti gépjárművet a
kölcsönösen kialkudott bruttó 996 000 forint (azaz kilencszázkilencvenhatezer
forint) forintos vételáron.
5. A vételárat a Vevő a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül az Eladó
részére, - az Eladó által kiállított számla ellenében – átutalással köteles megfizetni az
Edelény Város Önkormányzat számlájára (bankszámlaszám: 12037805-0011300900100007).
6. A vételár eladóhoz történő megérkezésével egyidejűleg köteles az Eladó a
gépjárművet a Vevő birtokába bocsátani. A Vevő a birtokbavételtől kezdődően viseli
a gépjárművel kapcsolatos terheket. A gépjármű átvételekor szerződő felek átvételi
jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, mely jelen szerződés mellékletét fogja képezni, és
melyben felek rögzítik a gépjármű műszaki állapotát.
7. Eladó a gépkocsival együtt köteles átadni a gépkocsi forgalmi engedélyét,
törzskönyvét (sorszáma: ………..), eredetiségvizsgálatáról szóló, 60 napnál nem
régebbi szakvélemény, használati útmutatóját, a KRESZ szerint kötelező
tartozékokat és az üléshuzatokat is.
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8. Vevő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező gépkocsit, annak műszaki
állapotát ismeri, s a gépkocsit jelenlegi állapotában a szerződés teljesítéseként
elfogadja. Az Eladó a gépkocsi esetleges hibáiért szavatosságot nem vállal.
9. Jelen okirat az 1999. évi LXXXIV tv.-ben előírt bejelentési kötelezettség teljesítése
érdekében a 304/2009. (XII.22.) Korm rendeletben meghatározottak szerint került
elkészítésre.
10. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy a tulajdonjog-változás hatálybalépését
követő bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a
jogszabályban meghatározott határidőn belül teljesítik. A felek kijelentik, hogy a
bejelentéshez fűződő joghatásokat, a bejelentés elmaradásának, illetve késedelmes
teljesítésének jogkövetkezményeit ismerik.
11. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adásvételi szerződésre
vonatkozó §-ait (Ptk. 365–369. §), továbbá a Ptk. Negyedik részének I. címében
található általános szerződési szabályokat (Ptk. 198–338. §) kell alkalmazni.
12. A vitás kérdések tisztázását Felek peren kívül kötelesek megkísérelni. A felek
jogvita esetére hatáskörtől függően kikötik a Kazincbarcikai Városi Bíróság, vagy a
Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.
13. A jelen szerződés annak mindkét fél által történő aláírása napján lép hatályba.
14. Felek a jelen okiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt ……. eredeti példányban jóváhagyólag írtak alá.
Kelt ........................, ....... év ....................... hónap ......... nap
.......................................................
Eladó

.......................................................
Vevő

2./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. jövőbeni működtetéséről
Előadó: ügyvezető igazgató
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 108./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és
Közbeszerzési Bizottság nem javasolja elfogadni.
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Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
elmondja, hogy bizottsági ülésen jó néhány kérdést feltett ügyvezető úrnak, és egy
részére választ is kapott. Szívesen látott volna az anyagban egy szervezeti ábrát
feltüntetve akár nevekkel, a bevételeket és kiadásokat tételesen lebontva,
szolgáltatásoknál külön lebontva, hogy melyik szolgáltatás mennyibe kerül. Erre
mondta ügyvezető úr, hogy ezeket a szolgáltatásokat, illetve úgy fogalmazott, hogy
ezt a kabátot szeretné újra szabni, hiszen árajánlatokat akar kérni ebben a
kérdésben. Kérdésként tette fel, hogy a tevékenység bővítésnél hogyan tervezi a
tehergépjárművek jobb kihasználását, illetve a fizikai állománnyal a helyi munkák
elvégzését. Arra is kért választ, hogy miért nincs feltüntetve az ÉRV Zrt. által
átvételre kerülő követelések összege számszerűen. Erre természetesen az
előterjesztés is tartalmaz egy választ. Az ügyvezető úr válasza is az volt, hogy a
féléves zárás után lehet ezt megcsinálni.
Összességében azt gondolja az ügyvezető úr válaszai alapján is, hogy sokkal
kimunkáltabb anyagot is kaphattak volna, hiszen jó néhány kérdésre megkapta a
választ, viszont, mint ahogy az előző előterjesztés kapcsán is elmondta, a képviselő
nemcsak kérdez, vagy kritikát fogalmaz meg, hanem igyekszik úgy részese lenni a
munkának, hogy építő jellegű javaslatokat is tesz. Ha sokkal konkrétabb anyagot
kapnak, akkor azt gondolja, hogy konkrétabban tudnak a folytatásról beszélgetni,
hiszen a Kft. sorsa a víziközművel és egy bizonyos létszám elvesztésével eléggé
fajsúlyos kérdés lehet az önkormányzat számára. Összességében azt kérte
ügyvezető úrtól, hogy ha ilyen előterjesztés érkezik, akkor nyugodtan ossza meg
azokat a gondolatait, amelyeket most is megosztott bizottsági ülésen, még ha jó
néhány olyan van benne, ahol sok a kérdőjel.
A maga részéről összességében ezt az előterjesztést nem tudja támogatni.
Korbély Györgyi Katalin képviselő támogatja Csabai Gyula képviselő úr által
elmondottakat, és kéri, hogy az ügyvezető úr készítsen egy új előterjesztést.
Polgármester csatlakozik az előbbi két képviselő véleményéhez, és egyetért
azokkal. Ebből az előterjesztésből, amit Fischer Ferdinánd ügyvezető úr a tegnapi
napon eljuttatott az önkormányzathoz, azt gondolja, hogy a képviselő-testület
felelősséggel nem dönthet a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. jövőjéről.
Mindenképpen egy olyan részletesen kidolgozott tervet kell letenni a képviselőtestület elé, amely alapján nyugodt lelkiismerettel, és nyugodt szívvel tudnak majd
dönteni, mert abból láthatják egyáltalán, hogy mi lesz ennek a Kft-nek a sorsa. Ezt az
előterjesztést nem tudja támogatni, ezért a május 23-ai rendes ülésre jöjjön vissza,
akkor sokkal tüzetesebben meg tudják vizsgálni a Kft. hogyan tovább kérdéskörét.
Fischer Ferdinánd ügyvezető elmondja, hogy ez az előterjesztés szándékosan nem
részletezett, mert még a feladatok változni fognak, szándékosan nem írta le azokat a
dolgokat, amely egy hónap múlva változni fog. Amit leírt, egy vázlat, hogy a Kft.
hogyan működhetne tovább, hogyan lehetséges a továbbműködtetése, hány
emberrel, a költségeket végigvette, azt, hogy miket kell csökkenteni az
anyagköltségeken, a szolgáltatási költségeken, de ezekről még tárgyalások folynak a
könyvelési díjtól kezdve az ügyvédi díjig, tehát ezeknek a csökkentése.
Természetesen nem tud összeget mondani arra, hogy mennyi lesz a kintlévőség,
mennyit vállal át az ÉRV Zrt. Az összeg csak a június 30-ai záró számla összegéből
fog majd kiderülni. Véleménye szerint az előterjesztés fedi azt, hogy a Kft.
részleteiben hogyan fog működni.
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Ebbe az irányba lehet elindulni, amit ugyan úgy tovább kell tárgyalni, mint az ÉRV-vel
kötendő üzemeltetési szerződést. A határozati javaslat is csak arról szól, hogy a
képviselő-testület megismerte a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. jövőbeni
működtetésére vonatkozó elképzeléseket. Tehát nincsenek benne részletes dolgok,
amiben dönteni kell. Úgy gondolja, hogy tovább kell egyeztetniük nagyon sok
részletet az önkormányzattal, és ez a folyamat fog elindulni, és a következő testületi
ülésre egy jóval kifinomultabb anyag lesz, de még mindig nem a végleges. Szerinte
ezt most egy folyamatként kell kezelni, ezért nem igazán érti a felvetett problémákat,
és most sem tudna jobb anyagot készíteni.
Polgármester : A határozati javaslat pontosan azért semmitmondó, mert olyan az
előterjesztés, nem tárgyalható, ezen az előterjesztésen nincs mit tárgyalni. A tegnapi
napon, amikor megkapták az előterjesztést, csak „néztek ki a fejükből” a hivatalban,
hogy ezt hogyan vigyék a képviselő-testület elé. Azt mondta, hogy így változatlan
formában kerüljön beterjesztésre, nem a hivatal fog dolgozni ezzel az anyaggal, nem
a hivatal dolga, hogy a Kft. jövőjét illető dolgait előkészítse.
Abban igaza vagy ügyvezető úrnak, hogy ez semmitmondó határozati javaslat, de
erre az előterjesztésre nem lehetett más határozati javaslatot készíteni, még azt sem,
hogy elfogadja, mert nincs mit elfogadni.
Fischer Ferdinánd ügyvezető: Szerinte a mai dátummal nem lehet olyan anyagot
csinálni, mert nem lenne valós, nincsenek valós adatok, ami alapján dönteni lehet.
Polgármester: Itt senki nem kéri azt, hogy a mai napra, vagy holnapra legyen meg
pl. az ügyvédi szerződés, annak a díja legyen meghatározva, meg a könyvelési díj,
stb. Nem erről van szó, és persze abban lehetnek mozgások, változások, mert ez
egy Kft. amelyben van egy pici nonprofit szelet, ami nem profitérdekeltség, viszont a
többi tevékenység profitorientált és profitérdekelt. Az ügyvezető feladata az, hogy
ebből a cégből a lehető legtöbbet kihozza, és úgy folytassa a tárgyalásokat akár a
kiadási, akár a bevételi oldalon, hogy az a lehető legjobb működtetés feltételét
teremtse meg.
Továbbra is az a véleménye, hogy ezt az előterjesztést nem lehet kezelni.
Vattay Béla alpolgármester véleménye szerint, hogy ha ügyvezető úr azokat a
kérdéseket veszi alapul, amit Csabai Gyula képviselő úr elmondott, akkor már más
képet kapnak. Ennyit kell tenni, semmi többet, és sokkal több idő lesz mindenre, arra
is, hogy pl. a gépekből mit, hogyan tud hasznosítani. Nem látni most az 50 millió
forintból, hogy hogyan fogja csökkenteni a kintlévőséget. Ezt elmondta ügyvezető úr,
de nincs leírva. Úgy gondolja, május 23-ig van elég idő arra, hogy a könyvelési díjra
árajánlatot kérjen, és olyan dolgok kerüljenek a testület elé, hogy felelősséggel
tudjanak hozzászólni.
Csabai Gyula képviselő megjegyzi, hogy őt igazolja az előbbiekben elmondottak,
hogy rövid volt az idő. Azt kéri ügyvezető úrtól, hogy egy üzleti terv készüljön,
kerüljenek bele azok, amiket elmondott, mert az alapján tudják továbbgondolni, akár
úgy is, hogy van egy „A” és egy „B” verzió a folytatásra vonatkozóan.
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Polgármester : A félreértések elkerülése végett elmondja, hogy ügyvezető úrnak
bőven volt ideje, hogy az előterjesztést elkészítse, és itt semmiféle idő rövidségéről
szó nincs.
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatához módosító javaslatot tesz.
Javasolja a határozati javaslatot 3-as ponttal kiegészíteni a következőkkel:
„A képviselő-testület az előterjesztést elégtelennek tartja, ezért egy sokkal
részletesebben kidolgozott formában, üzleti tervvel együtt a 2012. május 23-ai
képviselő-testületi ülésre kerüljön újra a testület elé.”
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
Polgármester a módosítással
javaslatának elfogadását.

együtt

javasolja

az

előterjesztés

határozati

Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 9 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2012.(V.09.) H A T Á R O Z A T A
Közszolgáltató
Tárgy: Borsodi
működtetéséről

Nonprofit

Kft.

jövőbeni

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. jövőbeni működtetéséről
szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának a Kft. jövőbeni működtetésére vonatkozó
elképzeléseit.
2. Képviselő-testület elrendeli az ügyvezető igazgató részére,
hogy a víziközművek üzemeltető váltásából eredő változások
miatt szükséges döntések meghozatala érdekében (pl. Alapító
Okirat módosítás, új székhely épület pontos kijelölés stb.)
küldje meg a Polgármesteri Hivatal részére a Képviselőtestület által jóváhagyandó dokumentumokat 2012. május 15.
napjáig.
3. Képviselő-testület az előterjesztést elégtelennek tartja, ezért
elrendeli egy sokkal részletesebb formában kidolgozott
előterjesztés készítését üzleti tervvel együtt a képviselőtestület soron következő 2012. május 23-ai ülésre.
Határidő: 2012. május 15., ill. 2012. május 23.
Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató
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3./ Napirendi pont tárgya:
2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 109./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Balajt község polgármestere a tegnapi
napon megkereste a szociális nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban, hogy ők is
szeretnének részt venni ebben a programban és emlékezete szerint 153 fő gyermek
étkeztetését szeretnék biztosítani, mivel Balajtnak nincs konyhája. Azt kérte, hogy a
balajti 153 adagot is a régi Szabó Lőrinc Általános Iskola konyháján főzzék meg a
részükre, és a kiszállítást majd vállalják. Osztályvezető úrral sokat morfondíroztak
azon, hogy hogyan kezeljék ezt a kérést, mert vannak veszélyei is a dolognak,
hiszen nyári időszakról lesz szó, rekkenő hőség is lehet majd, és ezt a 153 adag ételt
ki is kellene porciózni, bepakolni szállítóedénybe, stb., tehát ilyen jellegű problémák
merülnek fel. Ennek ellenére azt gondolja, hogy meg kellene próbálni segíteni a
szomszéd településnek ebben a kérdésben, viszont a mai nap folyamán olyan
kompromisszumos megoldást próbáltak kitalálni osztályvezető úrral, mely szerint a
főzést vállalnák, onnantól kezdve az összes feladat Balajt Község Önkormányzatot
terhelné, tehát az ételt nem adagolnák ki, hanem azokban a fűthető edényekben,
amely hivatalos és legális, az ÁNTSZ-től, mindenki által elfogadott edényekben
kiszállítanák és maguknak kiosztanák. Ebben lát lehetőséget, semmi másban, az
gondolja, hogy ilyen veszélyt nem vállalhatnak fel, innentől kezdve minden felelősség
a balajti önkormányzatot terheli.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban a képviselő-testület tagjainak mi a véleménye.
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő támogatja ezt a lehetőséget, a balajti
önkormányzatnál szorgos emberek dolgoznak, meg tudják szervezni, összefogás
van az emberek között a gyermekek érdekében, meg fogják tudni oldani.
Antal Pál képviselő véleménye az, hogy ha a pályázat lehetővé teszi, akkor miért ne
segítsenek Balajtnak.
Polgármester megkérdezi jegyző urat, hogy a határozati javaslat módosításaként
elegendő-e annyi 7. pontként, hogy kössenek külön megállapodást Balajt Község
Önkormányzatával a balajti 153 adag étel megfőzésére?
Vártás József jegyző véleménye, hogy alapvetően a Borsodi Általános Iskola az,
aki, mint jogi személy megfőzi az ételt és vele szerződést fognak kötni, tehát nem az
edelényi önkormányzatnak kell megállapodást kötni. Nekik hozzá kell járulni ahhoz,
hogy a Borsodi Általános Iskolán belül működő konyha megfőzze az ételt.
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Polgármester módosító indítványa 7. pontként a következő: „Edelény Város
Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Borsodi
Általános Iskola igazgatója a balajti 153 adag szociális nyári gyermekétkeztetésről
megállapodást kössön Balajt Község Önkormányzatával.”
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester a módosítással
javaslatának elfogadását.

együtt

javasolja

az

előterjesztés

határozati

Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 10 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2012.(V.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a
2012. évi nyári gyermekétkeztetésről készült előterjesztést, s a
következőket határozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli
pályázat benyújtását – 434 fő részére - a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumhoz a nyári gyermekétkeztetés biztosítására.
Amennyiben a pályázaton nyert támogatást kevesebb főre állapítják
meg, a programban résztvevők számát is arányosan csökkenteni kell.
2. A programban résztvevő gyermekek körét a Szociális Szolgáltató
Központ Gyermekjóléti Szolgálata a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
és Szociális Osztály, Okmányirodával együtt, az oktatási intézmények
véleményének kikérésével határozza meg.
3. A nyári gyermekétkeztetést az alábbi költségek figyelembevételével kell
megszervezni:
nyersanyag
230 Ft.

rezsi
92 Ft.

Áfa
87 Ft.

edényzet
31 Ft.

összesen
440 Ft

4. A nyári gyermekétkeztetési program 2012. június 18. napján kezdődik,
s 44 munkanapon keresztül 2012. augusztus 17. napjáig tart.
5. Az ebéd elkészítése a Borsodi Általános Iskola konyháján történik.
Az ebéd kiadása az Alapítványi Oktatási Központ, a Szent Miklós
Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola és a Borsodi Általános
Iskola Tálalókonyháján történik.
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6. Az ebédet Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda által kiadott étkezési jegyek
ellenében lehet átvenni.
7. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Borsodi Általános Iskola igazgatója megállapodást kössön
Balajt Község Önkormányzatával 153 adag étel megfőzésére a
szociális nyári gyermekétkeztetés keretében.
Határidő:

Felelős:

az informatikai rendszerben való rögzítés 2012. május 10.
pályázat postára adása 2012. május 11.
a program befejezése 2012. augusztus 17.
polgármester

4./ Napirendi pont tárgya:
Művelődési Központ Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum pályázatairól
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 110./, 110/1.sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2012.(V.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Művelődési Központ Könyvtár és Szekrényessy Árpád
Múzeum pályázatairól
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Művelődési Központ Könyvtár és Szekrényessy
Árpád Múzeum pályázatait, s a következőket határozza:
1. A Képviselőtestület támogatja a” TÁMOP-3.2.4.A-11/1
„Tudásdepó-Expresz” – A könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében” című és a „TÁMOP -3.2.13-12/1
kódszámú „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli
nevelési feladatok ellátásában” című pályázatok benyújtását.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza
támogató nyilatkozat aláírására.

a

polgármestert

a

Felelős: a pályázat benyújtásáért az intézmény igazgatója,
polgármester
Határidő: 2012. május 30.
5./ Napirendi pont tárgya:
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 111./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Vártás József jegyző az előterjesztés határozati javaslatához pontosítást tesz.
A 2./ pontban az összeg helyesen 36 millió forint, úgy ahogy a zárójelben is van.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja azzal a megjegyzéssel, hogy a 2./
pontban egy 3-as szám hiányzott, amely helyesen 36 millió forint.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2012.(V.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről
szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja
az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendelete
alapján a polgármester - a település önfenntartó
képességének javítására, illetve a helyi közfoglalkoztatás
bővítésére, az értékteremtő közfoglalkozatás megvalósítására
vonatkozóan – a Magyar Államkincstáron keresztül (illetve
elektronikusan
az
ebr42
rendszerben)
a
Belügyminisztériumhoz benyújtott igénybejelentést.
2) Képviselő-testület jóváhagyja a támogatási igény pályázatban
szereplő összegét 36.000.000,-Ft-ban (azaz harminchatmillióforintban).
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3) Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló
beruházást a beruházás megvalósításától számított 3 évig a
támogatási igényben meghatározott eredeti rendeltetésének
megfelelően használja és hasznosítja.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatásigénylés,
és
a
szükséges dokumentumok
aláírására, valamint nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal, illetve az igénylés hiánypótlási határideje.
Felelős: polgármester

6./ Napirendi pont tárgya:
Edelény 875/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása fedezet biztosításával
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 112./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a város lakossága és a képviselő-testület tájékoztatása végett
elmondja, hogy a belvárosi elkerülő út mellett lévő telekről van szó az
előterjesztésben, amely hosszú évtizedek óta egy cég tulajdonában volt, amely
felszámolás alatt van, és elég sokat küzdöttek azért, hogy a felszámoló végre
valahára eljusson abba a fázisba, hogy az önkormányzat megvásárolhassa ezt a
területet. Ez azért rendkívül lényeges, mert a városrendezési terv alapján ennek a
teleknek a megvásárlásával lehetőség nyílik az un. „szilvamagon” belül a Császtai út
és a Tóth Árpád út közötti zöldterület hasznosítására, illetve a városrendezési terv
szerinti beépítésére.
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2012.(V.09.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény 875/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása fedezet
biztosításával
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
címben nevesített előterjesztést megtárgyalta, és a
következő döntést hozta:
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1.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
él az ingatlan-nyilvántartásban Edelény belterület 875/1
hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogával, és
megvásárolja az ingatlant kettőmillió forint vételárért.
2.) A Képviselő-testület az ingatlan megvásárlásához
szükséges fedezetet a 2007-ben kibocsátott kötvény
terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: polgármester

Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt
– megköszönte a megjelenést, s a rendkívüli ülést bezárta.

K.m.f.
Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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