EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. október 1-jén az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1. Használati szerződés kiegészítéséről
2. Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés
megszerzéséről
3. Kastélykerti sportpálya használatáról
4. A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó szakosztályának kiegészítő
támogatásáról
5. A 172/2013.(VIII.29.) határozat módosításáról

E d e l é n y, 2013. október 1.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 1jén az Eelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja
52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula, Korbély
Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar Árpádné képviselők, Szőrné
Zsigrai Erika alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya képviselő,
Vattay Béla alpolgármester
Igazoltan távol: Baricska Jánosné, Virág Tamás képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális
Osztály vezetője
Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős
testületből 9 fő jelen van.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Használati szerződés kiegészítéséről
Előadó: polgármester
2. Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés
megszerzéséről
Előadó: polgármester
3. Kastélykerti sportpálya használatáról
Előadó: polgármester
4. A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó szakosztályának kiegészítő
támogatásáról
Előadó: polgármester
5. A 172/2013.(VIII.29.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester

Ezt követően megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt
ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
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Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait
– 9 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
192/2013.(X.01.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1. Használati szerződés kiegészítéséről
Előadó: polgármester
2. Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben
részesedés megszerzéséről
Előadó: polgármester
3. Kastélykerti sportpálya használatáról
Előadó: polgármester
4. A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó szakosztályának
kiegészítő támogatásáról
Előadó: polgármester
5. A 172/2013.(VIII.29.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester

Tárgyalt napirend:
1./ Napirendi pont tárgya:
Használati szerződés kiegészítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 201./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
193/2013.(X.01.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Használati szerződés kiegészítéséről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a „Használati szerződés kiegészítéséről” szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Használati szerződés és az Edelényi Tankerület által használt
ingatlan működésével összefüggő költségek viseléséről szóló
szerződés jóváhagyásáról” szóló 169/2013. (VIII.22.) határozat 1.
pontja érvényét veszti.
2. Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
kötendő „Használati szerződés kiegészítése” tárgyú szerződést a
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Használati
szerződés kiegészítése” tárgyú szerződés aláírására.
Határidő: 1-2. pont azonnal, 3. pont 2013. október 4.
Felelős: polgármester
Értesül: Tankerület, Pénzügyi Osztály, Kistérség, Titkárság
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Melléklet a 193/2013.(X.01.) határozathoz
HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
KIEGÉSZÍTÉSE
amely létrejött egyrészről
Edelény Város Önkormányzata
székhelye:
3780 Edelény, István király útja 52.
képviseli:
Molnár Oszkár polgármester
törzsszáma:
725592
adóigazgatási azonosító száma: 15725596-2-05
bankszámlaszáma:
12037805-00113009-00100007
statisztikai számjele:
15725596-8411-321-05
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye:
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviseli:
Hernádi Attiláné tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000
ÁHT azonosítója:
335262
Statisztikai számjele:
15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: KIK)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő
feltételekkel:
1) Szerződő Felek rögzítik, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (továbbiakban: Nkt.) alapján közöttük 2013. január 15-i keltezéssel,de
2013. január 1-jei hatállyal HASZNÁLATI SZERZŐDÉS jött létre, melynek
értelmében – az Nkt. 76.§ (5) bekezdés b) pontja, valamint köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdés a)
pontja alapján – az Önkormányzat tulajdonában lévő, az állami fenntartású
köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó
vagyon, valamint a 10.§ (1) bekezdése alapján mindazon ingó és ingatlan
vagyon, amely az intézmények fenntartói feladatainak ellátását, illetve a KIK
területi szervének (a továbbiakban: Tankerület) elhelyezését szolgálja, a KIK
ingyenes használatába kerül.
2) Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a Tankerület elhelyezését az
Edelény, Bányász út 2. sz. alatti ingatlan földszintjén 24. számmal megjelölt,
ún. Társalgó helyiségben biztosítja.
3) Figyelemmel arra, hogy a Tankerület működéséhez szükséges szerveregység
elhelyezése a 2) pont szerinti helyiségben nem biztosítható, a KIK
kezdeményezte az Önkormányzatnál további helyiség biztosítását.
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4) Edelény Város Képviselő-testülete a 168/2013. (VIII.22.) határozatával az
Önkormányzat tulajdonában álló Edelény, Bányász út 2. szám alatti (hrsz:
652) épületében található, a képviselő-testületi határozat melléklete szerinti
emeleti alaprajzon megjelölt 16,47 m2 alapterületű „Terápiás szoba”
helyiséget szerver szoba kialakításának céljára a KIK használatába adja 2013.
szeptember 16. napjától
5) Az Önkormányzat rögzíti, hogy a 4) pontban hivatkozott képviselő-testületi
határozat értelmében a szerver teljesítményének megfelelő elektromos
hálózat kiépítéséhez és a felmerülő járulékos munkákhoz szükséges
költségeket az Önkormányzat nem tudja biztosítani, az kizárólag a KIK-et
terheli. A KIK az elektromos hálózat szükség szerinti fejlesztéséről köteles az
ÉMÁSZ-szal egyeztetni. Az Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulást az
ÉMÁSZ által jóváhagyott műszaki megoldás ismeretében adja meg.
6) A szerverszoba kialakításának kivitelezése, működtetése és az azzal
összefüggésben felmerülő összes költség biztosítása a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ feladata, amely a fejlesztési költségek viselését a
KIK vállalja. A KIK vállalja továbbá a szerver szoba szükség szerinti hangszigetelésének elvégzését.
7) Fentiek alapján szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1) pontban
hivatkozott HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 1. pontját, illetve az ott hivatkozott 2.,
3. és 4. számú mellékletét kiegészítik akként, hogy az ott rögzített és a KIK
által használt helyiségek kiegészülnek az Edelény, Bányász út 2. szám alatti
(hrsz: 652) épület emeletén található, a 2 számú mellékleten pirossal megjelölt
16,47 m2 alapterületű „Terápiás szoba” helyiséggel.
8) Felek megállapodnak továbbá, hogy a HASZNÁLATISZERZŐDÉS 32-34.
pontjait jelen módosító okirat hatályba lépésének napjával hatályon kívül
helyezik, és a KIK ingyenes használatában lévő és a Tankerület elhelyezését
szolgáló helyiségek üzemeltetési költségei tekintetében ugyanezen hatállyal
külön okiratba foglalt megállapodást kötnek.
9) A jelen kiegészítő szerződés az alapszerződéssel és a mellékletekkel együtt
érvényes.
10) A jelen kiegészítő szerződés 8 eredeti példányban készült, amelyből 5
példány az Önkormányzatot, 3 példány a KIK-et illet meg.
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Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést
követően, min akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
Kelt: Edelény, 2013. október 1.
…………………………………
Önkormányzat

………………………………..
KIK

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

…………………………………
Önkormányzat

………………………………..
KIK

2./ Napirendi pont tárgya:
Az ÉRV. Északmagyarországi
megszerzéséről
Előadó: polgármester

Regionális

Vízművek

ZRt-ben

részesedés

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 202./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester megjegyzi, hogy 1 db részvény erejéig tulajdonossá válnak az ÉRV Zrtben, erről szól a határozati javaslat. Ezt követően - mivel kérdés, vélemény nem volt –
a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
194/2013.(X.01.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRtben részesedés megszerzéséről

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
ZRt-ben részesedés megszerzéséről szóló előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi
szándékát fejezi ki az ÉRV. Északmagyarországi Regionális
Vízművek Zrt-ben való részesedés megszerzésére egy darab,
tagsági jogot megtestesítő, „A” típusú részvénynek a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től 10.000,-Ft névértéken, 28.500,Ft vételáron történő megvásárlására, a 2013. évi költségvetés
általános tartaléka terhére.
2. Az
Edelény
Város
Önkormányzata
és
az
ÉRV.
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. között megkötött
üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése
esetére
az
önkormányzat
vételi/visszavásárlási
jogot
engedélyez a Magyar Állam részére megszerzéskori értéken.
3. Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV ZRt-vel kötött
üzemeltetési szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen
jogcímen nem idegeníti el.
4. A Képviselő-testület az adás-vételi szerződés tartalmát,
valamint az alapszabályt megismerte, és azt a határozat 1. és 2.
mellékleteként jóváhagyja.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi és a vételi/visszavásárlási jogot alapító szerződés
megkötésére, nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

2013.10.15
polgármester,
MNV ZRt., ÉRV ZRt., Pénzügyi Osztály, Titkárság
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Melléklet a 194/2013.(X.01.) határozathoz
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3./ Napirendi pont tárgya:
Kastélykerti sportpálya használatáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 203./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
195/2013.(X.01.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Kastélykerti sportpálya használatáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Kastélykerti sportpálya használatáról” szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény
Város Önkormányzata és a Kastélykerti Szabadidő Egyesület
között az önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya üzemeltetési
feladatainak ellátására 2012. december 28. napján kötött
Üzemeltetési Szerződés módosítását – a határozat 1.
mellékleteként – jóváhagyja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Üzemeltetési
Szerződés módosításának aláírására.
3. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény
Város Önkormányzata, és a Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltató Központ és a Kastélykerti
Szabadidő Egyesület között az önkormányzat tulajdonában lévő
sportpálya használatának ideje alatt felmerülő közüzemi díjak
megfizetéséről szóló „Megállapodást”-t – a határozat 2.
mellékleteként – jóváhagyja.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Üzemeltetési
Szerződés módosítás, és a háromoldalú megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal, szerződések aláírása 2013. október 4.
Felelős: polgármester
36

1. melléklet a 195/2013. (X.01.) határozathoz

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
módosítása
Amely létrejött
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István király
útja 52., adószám: 15725596-2-05) képviseletében: Molnár Oszkár polgármester
(továbbiakban: Megbízó),
másrészről a Kastélykerti Szabadidő Egyesület (székhely: 3780 Edelény, Póts
András út 2/A., adószám: 18279056-1-05) képviseletében: Göndör Judit elnök
(továbbiakban Üzemeltető)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Felek rögzítik, hogy 2012.12.28. napján üzemeltetési szerződést (továbbiakban:
szerződés) kötöttek a 45/3 hrsz-ú, természetben 3780 Edelény, Borsodi út 7.
szám alatt, a Kastélykertben található sportpálya és a hozzá kapcsolódó
ingatlanok üzemeltetésére. 2013. július 11. napján az üzemeltetési szerződés
módosítására került sor.

2.

Felek megállapodnak abban, hogy a 2013. július 11. napján kelt „Üzemeltetési
szerződés módosítása”-t közös megegyezéssel hatályon kívül helyezik.

3.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 5. pontjában a szerződés
időtartama jelen szerződés megkötésével 2013. november 30. napjáig szóló
határozott időtartamra módosul.

3.

A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

4.

Az 1. pontban nevesített szerződés a jelen módosítással együtt érvényes.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó
szabályai irányadóak.
Felek az üzemeltetési szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
jóváhagyólag aláírják.
Kelt: E d e l é n y, 2013………………..
……..…………………………………….
Edelény Város Önkormányzata

……………………………………………..
Kastélykerti Szabadidő Egyesület
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2. melléklet a 195/2013. (X.01.) határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István király
útja 52., adószám: 15725596-2-05) képviseletében: Molnár Oszkár polgármester,
továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltató Központ
(székhely: 1014 Budapest, Táncsics M. u. 1. képviseli: Cselovszki Zoltán elnök,
adószám: 15307633-2-41, továbbiakban: Tulajdonos)
harmadrészről a Kastélykerti Szabadidő Egyesület (székhely: 3780 Edelény, Póts
András út 2/A., adószám: 18279056-1-05) képviseletében: Göndör Judit elnök,
továbbiakban Üzemeltető)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Felek rögzítik, hogy Önkormányzat és Tulajdonos között 2013. augusztus 7.
napján ingatlan adásvételi szerződés jött létre Edelény belterület 45/2 és 45/3
hrsz-ú ingatlan adásvételére. Adásvételi szerződés alapján fent nevezett
ingatlanok Tulajdonos tulajdonába kerültek. Az adásvételi szerződés szerint
Tulajdonos 2013. november 30. napjáig ingyenesen biztosítja a sportpálya és
öltözők korlátozásmentes és rendeltetésszerű használatát. A használat ideje
alatt
felmerülő
közüzemi
díjak
megfizetéséről,
sportlétesítmények
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról Önkormányzat
tartozik gondoskodni.

2.

Felek rögzítik, hogy Önkormányzat és Üzemeltető 2012.12.28. napján
üzemeltetési szerződést kötött a 45/3 hrsz-ú, természetben 3780 Edelény,
Borsodi út 7. szám alatt, a Kastélykertben található sportpálya és a hozzá
kapcsolódó ingatlanok üzemeltetésére.

3.

Felek megállapodnak abban, hogy a Kastélykertben található sportpálya és a
hozzá kapcsolódó ingatlanok 2013. november 30. napjáig tartó használata
során felmerülő közüzemi díjakat (víz, villany, szemétszállítás) az
Önkormányzat által kötött szerződés szerint Üzemeltető, a nevére kiállított
számlák alapján közvetlenül a közszolgáltatók részére megfizeti.

4.

Üzemeltető jelen megállapodás megszűnése esetén a létesítményt szabályos
átadás-átvételi eljárás keretében Tulajdonos részére átadja.

5.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 2013. november 30. napjáig
tartó határozott időre jön létre és határidő elteltét követően felek külön
rendelkezése nélkül megszűnik.
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Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó
szabályai irányadóak.
Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Kelt: E d e l é n y, 2013………………..
……..…………………………………….
……………………………………………..
Edelény Város Önkormányzata
Kastélykerti Szabadidő Egyesület
……………………….……………………………..
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltató Központ
4./ Napirendi pont tárgya:
A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó szakosztályának kiegészítő
támogatásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 204./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy november 30-ig
használhatja mindenki a kastélykertben lévő sportpályát, onnantól kezdve tilos lesz
a bejárás arra a területre.
Korbély Györgyi Katalin képviselő az előterjesztés határozati javaslatához
módosító javaslatot tesz. Elmondja, hogy nemrég betörtek a volt Bányászklub
épületébe, ahonnan elvitték a biliárdhoz használt eszközöket a biliárd egyesülettől,
és emiatt nem tudják megtartani a biliárdversenyt. Azt javasolja, hogy a biliárd
eszközök megvásárlásra 50.000,- Ft összeget biztosítson a képviselő-testület.
Polgármester elmondja, hogy az ülés megkezdése előtt képviselő asszony jelezte
neki ezt a problémát, és gondolkodott rajta, hogy miként tudnák megoldani.
Támogatja képviselő asszony javaslatát és az lenne szerinte a legcélszerűbb, ha
tömegsport címén támogatnák.
Vártás József jegyző: Amennyiben kiegészítő támogatás odaítélésére kerül sor,
akkor a határozati javaslatban nevesítsék, hogy kinek adják, milyen célra és mennyi
összeget, így lesz mód arra, hogy a költségvetésben átvezessék.
Polgármester : A kérdés az, hogy bejegyzett egyesületként működik-e ez a billiárdklub. Szerinte nem bejegyzett egyesületről van szó, ez egy társaság, aki
egyesületnek hívja magát.
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Vártás József jegyző véleménye szerint ezt csak úgy lehet megoldani, hogy ha az
önkormányzat vásárolja meg az eszközöket, az önkormányzat vagyona lesz, amit
átadnak használatra. Arról kell dönteni egy következő pontban, hogy ilyen összeg
erejéig szerezzenek be a verseny megrendezéséhez szükséges eszközöket.
Száz Attiláné osztályvezető jelzi, hogy az általános tartalék terhére történjen az
eszközbeszerzés.
Polgármester javasolja 5./ pontként a következőket:
„5./ Képviselő-testület 50.000,- Ft fedezetet biztosít az évente megrendezésre kerülő
biliárdverseny megtartásához szükséges eszközök beszerzésére a 2013. évi
költségvetés általános tartaléka terhére. Elrendeli a 2013. évi költségvetés dologi
előirányzatának 50.000,- Ft-tal történő megemelését az általános tartalék terhére.
Képviselő-testület az eszközök használatát a Bányász- klubban működő Biliárd Klub
részére ingyenesen biztosítja.
A fenti módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester a módosítással
javaslatának elfogadását.

együtt

javasolja

az

előterjesztés

határozati

A Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 9 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
196/2013.(X.01.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület
szakosztályának kiegészítő támogatásáról

labdarúgó

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó
szakosztályának kiegészítő támogatásáról szóló előterjesztést, és
az alábbi döntést hozza:
1./ A Képviselő-testület a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület
labdarúgó szakosztályát az Edelény Város Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.13.) önkormányzati
rendelet 10. melléklet 2. sorában szereplő támogatási
összegen felül 2.000.000 Ft (azaz kettőmillió forint) vissza
nem térítendő támogatásban részesíti a 2013. évi
költségvetés általános tartaléka terhére.
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2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
kiegészítő támogatás biztosításáról szóló - a határozat
mellékletét képező megállapodás - aláírására.
3./ Képviselő-testület
elrendeli
a
kiegészítő
támogatás
költségvetési rendeleten történő átvezetését a soron
következő módosításkor.
4./ A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a labdarúgó
szakosztály
2012-2013-as
bajnokságban
nyújtott
teljesítményéért. Munkájukhoz további sok sikert kíván.
5./ Képviselő-testület 50.000,- Ft fedezetet biztosít az évente
megrendezésre
kerülő
biliárdverseny
megtartásához
szükséges eszközök beszerzésére a 2013. évi költségvetés
általános tartaléka terhére.
Elrendeli a 2013. évi költségvetés dologi előirányzatának
50.000,- Ft-tal történő megemelését az általános tartalék
terhére.
Képviselő-testület az eszközök használatát a Bányászklubban működő Biliárd Klub részére ingyenesen biztosítja.
Határidő: 2013. október 15. a megállapodás megkötésére,
illetve 2013.11.30.
Felelős: polgármester
Értesül: Egyesület, Pénzügyi

Melléklet a 196/2013.(X.01.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
kiegészítő támogatás biztosításáról
mely létrejött egyrészt Edelény Város Önkormányzata, Edelény István király útja
52. adószáma: 15725596-2-05 (képviseli: Molnár Oszkár polgármester)
továbbiakban Támogató,
másrészt a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület, Edelény Egres út 21. adószáma:
18439779-1-05 (képviseli: Hegedűs Róbert elnök) továbbiakban Támogatott között
önkormányzati támogatás felhasználására.
1) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.000.000 Ft, azaz
kettőmillió forint vissza nem térítendő, kiegészítő támogatást biztosít a Bódvavölgyi Tömegsport Egyesület részére.
2) Támogatott nyilatkozik, hogy Edelény Város Önkormányzatának sportról szóló
12/2005. (II.28.) önkormányzati rendeletében foglaltakat ismeri, és azt elfogadja.
3) Támogatott nyilatkozik, hogy nincs 30 napot meghaladó köztartozása.
4) A támogatott vállalja, hogy az 1) pontban jelölt összeget az alábbi célokra
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fordítja:

Labdarúgó szakosztály működtetésére:
Nevezési díj, játékengedélydíj, sportorvosi díj és egyéb adminisztratív
jellegű díjakra;
Játékvezetői díjakra;
Utazási költségekre;
Sportfelszerelések (cipők, labdák, mezek, technikai eszközök)
beszerzésére,
működéssel összefüggő egyéb díjak (pl.: telefon, internet stb.).
5) A megállapodó felek rögzítik, hogy a Támogatott az előző évi támogatással
elszámolt, s azt a Támogató elfogadta.
6) A támogatás folyósítása az alábbi ütemezés szerint történik:
októberben a testületi döntést követően
november 03-ig

………….. Ft.
………….. Ft.

7) Támogató a 6) pontban foglalt ütemezésnek megfelelően a támogatást
átutalással teljesíti Raiffeisen Banknál vezetett 12037805-00159882-00100006
számú számlára.
8) Támogatott vállalja, hogy a támogatást kizárólag a 4.) pontban megjelölt célokra
használja fel. A támogatás felhasználásáról a Támogatott legkésőbb 2013.
január 31-ig részletes, írásbeli elszámolást készít a Polgármesteri Hivatal
részére a 4.) pontban foglalt megosztás szerint. Az elszámolás alapját képező
bizonylatokat, dokumentumokat és egyéb iratokat Támogató elévülési határidőn
belül bármikor ellenőrizheti a Polgármesteri Hivatal útján.
9) Támogató jogosult a 4.) pontban foglalt cél megvalósulását a Polgármesteri
Hivatal megbízott képviselője útján bármikor - a helyszínen is - ellenőrizni.
10) Amennyiben a Támogatott az összeg felhasználásával nem tud elszámolni, vagy
a felhasználás nem felel meg a 4.) pontban rögzített célnak, úgy a támogatás
teljes, vagy részösszegét vissza kell fizetni haladéktalanul.
11) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a sportegyesület ezen szerződés
valamely pontját nem teljesíti, úgy a Támogató a támogatás folyósítását
felfüggesztheti, illetve súlyosabb esetben megszüntetheti.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó
szabályai irányadóak.

Edelény, ……………….…..…..…..

Edelény, ……….……………………..
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………………………………
támogató cégszerű aláírása

……………………………….
támogatott

5./ Napirendi pont tárgya:
A 172/2013.(VIII.29.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 205./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/2013.(X.01.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A 172/2013.(VIII.29.) határozat módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
172/2013.(VIII.29.) határozat módosításáról szóló előterjesztést és
az alábbi döntést hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
172/2013.(VIII.29.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mátyás Óvoda és Bölcsőde Edelény, Mátyás király út 1. szám
alatti épületében működő három óvodás csoport Edelény,
István király út 58. szám alatti ingatlanban történő
elhelyezéséhez, valamint az Edelényi Szociális Szolgáltató
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának az
Edelény, István király út 58. szám alatti ingatlanból az
Edelény, Borsodi út 2. szám alatti ingatlanba (volt Raiffeisen
Bank helyiségébe) történő átköltözéséhez szükséges építésiszerelési munkálatok elvégzésére 1.447.000 forint összegű
fedezetet biztosít a 2007. évben kibocsátott kötvény terhére.”
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2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb
ajánlatot tevő vállalkozással történő szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal, illetve 2013. október 20.
Felelős: polgármester
Értesül: ajánlattevők, érintett intézmények,
Pénzügyi Osztály, Titkárság

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

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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