EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

K ÉP VI SELŐ-TESTÜLETE

2017. február 2-án a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1. A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás II. számú módosításáról
2. A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való
hozzájárulásról szóló 170/2016.(XI.24.) határozat módosításáról
3. Edelényi
nemzetiségi
önkormányzatokkal
megállapodások felülvizsgálatáról

kötött

együttműködési

4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához
szükséges gépek beszerzése Edelény és térségében c. támogatási kérelem
benyújtásáról
5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére közfoglalkoztatási programok
megvalósításához támogatás átadásáról

E d e l é n y, 2017. február 2.

Dr.Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 2-án
a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Fischer
Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Loj
Balázs alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya, Virág Tamás
képviselők
Igazoltan távol: Csabai Gyula, Magyar Árpádné képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Várthás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Dr.Hudák Zita Járási Hivatal vezetője
6./ Napirendi pontnál:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
megvalósításához támogatás átadásáról

részére

közfoglalkoztatási

programok

Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. Megállapítja, hogy
a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 10 fő jelen van.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás II. számú módosításáról
2. A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való
hozzájárulásról szóló 170/2016.(XI.24.) határozat módosításáról
3. Edelényi
nemzetiségi
önkormányzatokkal
megállapodások felülvizsgálatáról

kötött

együttműködési

4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához
szükséges gépek beszerzése Edelény és térségében c. támogatási kérelem
benyújtásáról
5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére közfoglalkoztatási programok
megvalósításához támogatás átadásáról
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Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a testület tagjai részéről
van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait - 10 képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az
alábbiak szerint:
1. A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás II. számú módosításáról
Előadó: polgármester
2. A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való
hozzájárulásról szóló 170/2016.(XI.24.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
3. Edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához szükséges
gépek beszerzése Edelény és térségében c. támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére közfoglalkoztatási programok
megvalósításához támogatás átadásáról
Előadó: polgármester
Tárgyalt napirendek
1./ Napirendi pont tárgya:
A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás II. számú módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 13./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
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Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2017.(II.02.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás II. számú
módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatal
kialakításáról szóló megállapodás II. számú módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi
Járási Hivatalra vonatkozó, a járási hivatal kialakításáról szóló
megállapodás II. számú módosítását a határozat mellékleteként
jóváhagyja.

2.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a járási
megállapodás II. számú módosításának, valamint a módosított
megállapodással összhangban lévő üzemeltetési megállapodás
módosítás aláírására.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Kormányhivatal, Járási Hivatal, osztályok
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Melléklet a 13/2017.(II.02.) határozathoz

A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás II. számú módosítása
amely létrejött egyrészről:
MOLNÁR OSZKÁR polgármester
Edelény Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselője,
mint átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt: Átadó)
másrészről:
DEMETER ERVIN kormánymegbízott,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal képviselője,
mint átvevő/használatba vevő (a továbbiakban együtt: Átvevő)
- együttesen: Felek – között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I. ELŐZMÉNYEK
Felek a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról
szóló
2012. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Kormányrendelet) foglaltak alapján
– az Átvevő 2013. január 1-jétől létrejövő járási hivatalaihoz kerülő államigazgatási
feladatok ellátásának biztosítása érdekében a korábban ezen feladatellátást szolgáló,
2013. január 1-jétől a Magyar Állam ingyenes használatába kerülő önkormányzati
vagyon és vagyoni értékű jog ingyenes használata jogcímen történő átadása
feltételeinek, az ehhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek
meghatározása céljából, továbbá az átkerülő vagyonelemekhez kapcsolódó
részletkérdésekről és a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról – 2012.
október 26. napján a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodást kötöttek (a
továbbiakban: járási megállapodás).
A járási megállapodás 1. számú melléklete alapján az Átvevő ingyenes használatába
került az edelényi 155/1 hrsz-ú, természetben Edelény, István király útja 52. szám
alatt lévő ingatlan 150,16 m2 része, melynek felújítása miatt, annak befejezése
időtartamáig Átadó két másik ingatlant adott ideiglenesen a járási hivatal elhelyezése
céljából Átvevő ingyenes használatába, az edelényi 1188/2 hrsz-ú, természetben
Edelény, Borsodi út 26. szám alatt lévő ingatlan 176,52 m2 hasznos alapterületű
részét, továbbá az edelényi 652 hrsz-ú, természetben Edelény, Bányász út 2. szám
alatt lévő ingatlan 246,27 m2 hasznos alapterületű részét.
Felek 2013. június 26. napján az edelényi 1188/2 hrsz-ú, természetben Edelény,
Borsodi út 26. szám alatt lévő ingatlan 252,86 m2 térmértékű részére határozatlan
időre szóló használati megállapodást kötöttek a Kormányablak Komplex
akadálymentesítésére kiírt TIOP 3.3.1/A-12/1. pályázat megvalósítása céljából.
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A térmérték magában foglalta a járási megállapodásban ideiglenes jelleggel
használatba adott ingatlanrészt is. Az Edelény, Borsodi út 26. szám alatti ingatlanban
végrehajtott kormányablak kialakításának helyszíni kivitelezési munkálatai idejére a
járási megállapodás 2015. március 19. napján megkötésre került I. számú
módosításával sor került a járási hivatal vezetésének, az okmányirodának és a járási
gyámhivatalnak az ideiglenes elhelyezésére.
Időközben az Edelény, Borsodi út 26. szám alatti ingatlanban befejeződtek a
kormányablak kialakításának helyszíni kivitelezési munkálatai. A kivitelezés
befejezését követően, az átépítés miatt a járási hivatal használatába adott alapterület
251,72 m2-re változott.
Felek rögzítették, hogy a Járási Hivatalnak jogszabályon alapuló közfeladatai
ellátásához a megnövekedett feladatok miatt az eddig rendelkezésére álló
alapterületnél többre van szüksége, melynek biztosításában Átadó készségesen
együttműködik.
A járási megállapodás I. módosítását követően az Edelény, Bányász út 2. szám alatti
ingatlanban több szervezetnek biztosított ingyenes használati jogot Átadó. A
változások miatt az átadott alapterületek újraszámolásra kerültek, mely során
megállapításra került, hogy az ingatlan alapterülete a járási megállapodásban nem
799 m2, hanem 808,98 m2 nettó alapterület.
II. A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA, TARTALMA
A Megállapodásban foglaltak tekintetében időközben bekövetkezett, pályázati
forrásból megvalósult beruházások és integrációs változásokra figyelemmel Felek – a
Törvény és a Kormányrendelet előírásaiban, illetőleg e jogszabályi rendelkezések
alapján a Megállapodásban megjelölt célok és követelmények maradéktalan, egyben
zökkenőmentes megvalósítását szem előtt tartva – indokoltnak tartják a járási
megállapodás és annak elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet II.
módosítását a következő tartalommal:
1. Felek megállapodnak abban, hogy az Edelény, Borsodi út 26. szám alatt lévő
ingatlan beruházási munkáinak befejezését követően, annak átalakítási
munkáinak következtében az edelényi 1188/2 hrsz-ú, természetben Edelény,
Borsodi út 26. szám alatti ingatlan vonatkozásában Átvevő által ingyenesen
használt terület mértéke 251,72 m2-re módosul.
2. Felek megállapodnak abban, hogy Átadó az Edelény, Bányász út 2. szám alatt
lévő nettó 808,98 m2 alapterületű ingatlanban 2015. szeptember 1. napjától
406,21 m2 ingyenes használati jogát biztosítja Átvevő részére.
3. A járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 1. számú melléklete helyébe
jelen megállapodás-módosítás 1. számú melléklete lép.
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Felek megállapodnak abban, hogy az 1. számú melléklet módosítását Átvevő a közös
akaratot tükröző módosításnak megfelelően elkészíti, azt Átadóval közösen ellenőrzik,
majd a polgármester és a jegyző, illetve Átvevő kapcsolattartója kézjegyével ellátja.
Jelen Megállapodás-módosítás elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet,
továbbá az Edelény István király útja 52., Bányász út 2. és a Borsodi út 26. szám
alatt lévő épületek/épületrészek alaprajzai 2-8 sorszámozással.
Jelen Megállapodás-módosítás, valamint az ahhoz szervesen kapcsolódó, módosított,
a szükséges kézjegyekkel ellátott melléklet(ek) Átadót megillető 4-4 példánya
vonatkozásában Átadó, míg az Átvevőt megillető 4-4 példánya tekintetében Átvevő
haladéktalanul, de legkésőbb a módosítást követő 3 munkanapon belül köteles
gondoskodni arról, hogy azok a részére átadott valamennyi Megállapodás-példányhoz
csatolást nyerjenek oly módon, hogy az eredeti Megállapodásra, „A járási hivatal
kialakításáról szóló megállapodás I. számú módosítására”, valamint a módosítással
érintett melléklet(ek)re egyértelműen feltüntetésre kerüljön a módosítás ténye és
hatálya.
Felek egyezően rögzítik, hogy jelen módosítás a 2-8. számú mellékletben foglaltakat
és a járási megállapodás törzsszövegében foglalt egyéb rendelkezéseket nem érinti,
azok a jövőben változatlan tartalommal irányadóak.
III.

A MÓDOSÍTÁS HATÁLYA

Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás-módosítás a mindkét Fél általi
aláírás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. szeptember 1. napjától rendelik
alkalmazni a felek.
Átadó részéről az aláírás napjának az a nap felel meg, amikor a polgármesteri aláírást
követő jegyzői ellenjegyzés is megtörténik.
Amennyiben az aláírásokra nem ugyanazon a napon kerül sor, a hatálybalépés napja
az utolsó aláírás napja.
IV.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Átvevő tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás-módosítással határozatlan időre
használatába kerülő ingatlanokat érintően köteles intézkedni az ingyenes használati
jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt, a Megállapodás-módosítás
aláírását követően, de legkésőbb 2017. február 28. napjáig.
Átadó egyúttal feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
kizárólagos tulajdonában lévő, edelényi, 652 hrsz-ú, természetben 3780 Edelény,
Bányász út 2. szám alatt lévő, szociális épület, udvar megnevezésű ingatlan 406,21
m2 térmértékű részére, továbbá az edelényi 1188/2 hrsz-ú, természetben 3780
Edelény, Borsodi út 26. szám alatt lévő, kivett épület, udvar megnevezésű ingatlan
251,72 m2 térmértékű részére az ingyenes használati jog határozatlan időre a
Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön annak
feltüntetésével, hogy a használati jog gyakorlója a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal.
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Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Dr. Vártás József
Beosztása:
jegyző
Elérhetősége:
48/524-102
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Dr. Lukács Irén
Beosztása:
főigazgató
Elérhetősége:
46/512-901
Felek ezúttal is rögzítik, hogy kapcsolattartóik útján kölcsönösen tájékoztatják
egymást a vagyonhasználatot, valamint az átadás-átvételre kerülő személyi
állományt érintő minden lényeges körülményről, tényről, veszélyről, illetve
változásról, egyben megerősítik a Megállapodás V. fejezetében ebben a körben tett
nyilatkozataikat.
Felek a Megállapodás-módosításban foglaltakkal egyetértenek, azokat kölcsönösen
elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Jelen Megállapodás-módosítás 8 eredeti példányban készült és 4 számozott oldalból
áll, amelyből 4 példány az Átadót, 4 példány az Átvevőt illet meg.
Edelény, 2017. február „ .”
.”
……………………………………..
Molnár Oszkár
polgármester
Átadó képviseletében

Miskolc, 2017. február „

……………………………………………
Demeter Ervin
kormánymegbízott
Átvevő képviseletében

Ellenjegyző:

Jogi ellenjegyző:

Edelény, 2017. február „ .”

Miskolc, 2017. február „ .”

……………………………………..
Dr. Vártás József
jegyző

…………………………………………..

Dr. Fuhrmanné dr. Horzsa Ildikó
főosztályvezető-helyettes
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1. számú melléklet
Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok
Önkormányzati hivatal járási hivatal részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei
Átadás
jogcíme

ingyenes
használatba
adás

ingyenes
használatba
adás

ingyenes
használatba
adás

Ingatl
an
helyraj
zi
száma

Ingatlan
címe

Ingatlan
besorolá
sa

Épületek
száma

Helyisé
-gek
száma

Nettó
alapterül
et

Átadott
nettó
alapterület

155/1

Edelény,
István
király
útja 52.

Polgármesteri
hivatal
és udvar

2

80

1455,74
m2

398,28 m2

652

Edelény,
Bányász
út 2.

Szociális
épület,
udvar

1188/
2

Edelény,
Borsodi
út 26.

Épület,
udvar

1

1

56

63

808,98
m2

694,18

406,21 m2

251,72

Elhelyezettek
száma

Átadott
ingatlanban
/ingatlanrészben
elhelyezettek száma

Kiépített
infrastruktú
ra

Ingatlan
állaga, utolsó
felújítás
időpontja

46 fő

16 fő

összközműves

felújított
(2015)

összközműves

Általános
iskolából
kialakítva
2002-ben,
állaga jó

összközműves

Az ingatlan
állaga kiváló,
felújítás
időpontja
2016. év

30 fő

26 fő

Egyéb
releváns
információk

felújított
(2016)

9

2. számú melléklet
Edelény, István király útja 52. helyszínrajz

3. számú melléklet
Edelény, István király útja 52., pince
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4. számú melléklet
Edelény, István király útja 52., földszint

12

5. számú melléklet
Edelény, István király útja 52. emelet

13

6. számú melléklet
Edelény, Bányász út 2., földszint

14

7. számú melléklet
Edelény, Bányász út 2., emelet
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8. számú melléklet
Edelény, Borsodi út 26. (ingyenes használatba adott ingatlanrész)
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2./ Napirendi pont tárgya:
A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való
hozzájárulásról szóló 170/2016.(XI.24.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 14./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2017.(II.02.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel
történő ellátásához való hozzájárulásról szóló
170/2016.(XI.24.) határozat módosításáról

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
170/2016.(XI.24.) határozatának szövegtartalmát az alábbiak
szerint módosítja:
„Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Kiss
Judit távollétének idejére a II. számú fogorvosi körzet Dr.
Májai Erzsébet Emőke személyes közreműködésével, 2017.
január 1. napjától történő tartós helyettesítését tudomásul
veszi.”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, Edelényi SzSzKp, Edelényi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály, fogorvos, OEP
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3./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 15./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2017.(II.02.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal
megállapodások jóváhagyásáról

kötendő

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Nemzetiségi
önkormányzatokkal
kötendő
megállapodások
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal,
az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal és az Edelényi
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési
Megállapodás”-okat felülvizsgálta.
2. Képviselő-testület az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendő „Együttműködési Megállapodás”-t a határozat 1.
mellékleteként egységes szerkezetben jóváhagyja.
3. Képviselő-testület megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 165/2014.
(XII.17.) határozatával és az Edelény Cigány Nemzetiségi
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
18/2014.
(XII.10.)
határozatával jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” a jelen
határozat 1. mellékleteként elfogadott Együttműködési Megállapodás
aláírásának napjával egyidejűleg hatályát veszti.
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4. Képviselő-testület az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendő „Együttműködési Megállapodás”-t a határozat 2.
mellékleteként egységes szerkezetben jóváhagyja.
5. Képviselő-testület megállapítja, hogy Képviselő-testület 64/2016.
(IV.21.) határozatával és az Edelényi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
16/2016.
(V.30.)
határozatával jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” a jelen
határozat 2. mellékleteként elfogadott Együttműködési Megállapodás
aláírásának napjával egyidejűleg hatályát veszti.
6. Képviselő-testület az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendő „Együttműködési Megállapodás”-t a határozat 3.
mellékleteként egységes szerkezetben jóváhagyja.
7. Képviselő-testület megállapítja, hogy Képviselő-testület 64/2016.
(IV.21.) határozatával és az Edelényi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
40/2016.
(V.18.)
határozatával jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” a jelen
határozat 3. mellékleteként elfogadott Együttműködési Megállapodás
aláírásának napjával egyidejűleg hatályát veszti.
8. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Értesül: Nemzetiség Önkormányzatok, Pénzügyi Osztály
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1.melléklet a 15/2017.(II.02.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István
király útja 52. szám, adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma:
725592 képviseli: Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat)
másrészről az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3780
Edelény, István király útja 52. szám, adószáma: 15762812-1-05 törzskönyvi
nyilvántartási száma: 762812 Képviseli: Molnár Imre József elnök (a továbbiakban:
nemzetiségi önkormányzat) (együttesen: Szerződő felek)
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban:
Njtv. ) 80. § (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint:
I.
Az önkormányzat működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés
alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja
az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot.
A helyiséghasználat biztosítása az Edelény Város Önkormányzat tulajdonában lévő,
3780 Edelény, Bányász út 2. szám alatti ingatlanban történik. A helyi
önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.
2.

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az
önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek
keretében az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja:
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat, (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése,
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a
Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által,
b)

a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és
postázási feladatokat a Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által,

c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján.
d) Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat által
szervezett közfoglalkoztatási program ügyintézésétben 50 fő közfoglalkoztatotti
létszámig külön megállapodásban foglaltak alapján együttműködhet.
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3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi
tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat
viseli.
4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott
személy segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell
hívni.
5. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést
észlel.
II.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése,
tartalma, határideje
1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a
költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását
követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést
és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht.
rendelkezései szerint meghatározott időpont.
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan
nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
5. A
helyi
önkormányzat
a
törvényességéért, a bevételi
felelősséggel nem tartozik.

nemzetiségi
és kiadási

önkormányzat
határozatának
előirányzatok megállapításáért

6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat
tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
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III.
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre,
ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.
IV.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra
vonatkozóan elkülönülten szabályozza.
V.
A költségvetési gazdálkodás rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső
ellenőrzés megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi
önkormányzat elnökének a feladta.
3. A kötelezettségvállalás rendje
- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget
vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa
írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni.
- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr.
előírásait.
- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell
vezetni. A nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti.
- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján –
haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat
a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.
4. Pénzügyi ellenjegyzés
- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös
önkormányzati
hivatal
állományába
tartozó, az előírt
képesítési
követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.
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-

A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr.
vonatkozó rendelkezéseit.

5. Érvényesítés
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által
írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávrben meghatározottak szerint végzi.
6. A teljesítés igazolása
- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy.
- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik.
7. Utalványozás
- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének
vagy
elszámolásának
elrendelésére
(továbbiakban:
utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa meghatározott nemzetiségi
önkormányzati képviselő jogosult.
- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik.
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a
nemzetiségi önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat
elkészítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője
a felelős.
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi
szabályok
-

-

-

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági
esemény tekintetében azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos
a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az
érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős.
VI.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése

1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a Raiffeisen Banknál vezeti.
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2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és
költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi
célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának
rendjéről szóló Korm. rendelet jogszabályi rendelkezései szerint veszi igénybe.
VII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni,
számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti.
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok
változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar
Államkincstár felé.
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget.
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson.
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai
rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős.
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem
terheli felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási
kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai
miatt következett be.
VIII.
Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az
éves költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási
rend szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az
együttműködés szabályait kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi
önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják.
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3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával
egyidejűleg lép hatályba.
Záradék:
Jelen Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
……./2017.(II.02.) határozatával, az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a …../2017.(……..) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit
aláírás napjától kell alkalmazni.
Edelény, 2017. ……………… hó. … nap.

Molnár Oszkár
Edelény Város Önkormányzata
polgármester

Molnár Imre József
Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnök

Dr. Vártás József
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
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2.melléklet a 15/2017.(II.02.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István
király útja 52. szám, adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma:
725592 képviseli: Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat)
másrészről az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3780
Edelény, István király útja 52. szám, adószáma: 15783732-1-05 törzskönyvi
nyilvántartási száma: 783738 Képviseli: Zele Józsefné elnök (a továbbiakban:
nemzetiségi önkormányzat) (együttesen: Szerződő felek)
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban:
Njtv.) 80. § (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint:
I.
Az önkormányzat működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés
alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja
az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot.
A helyiséghasználat biztosítása 3780 Edelény, István király útja 52. szám alatti
ingatlanban, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 145-ös számú irodájában
történik. A helyi önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség
infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.
2.

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az
önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek
keretében az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja:
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat, (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése,
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a
Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által,
b)

a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és
postázási feladatokat a Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által,

c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján.
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére a
közfoglalkoztatási program ügyintézését nem biztosítja.
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3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi
tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat
viseli.
4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott
személy segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell
hívni.
5. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést
észlel.
II.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése,
tartalma, határideje
1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a
költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását
követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést
és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht.
rendelkezései szerint meghatározott időpont.
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan
nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
5. A
helyi
önkormányzat
a
törvényességéért, a bevételi
felelősséggel nem tartozik.

nemzetiségi
és kiadási

önkormányzat
határozatának
előirányzatok megállapításáért

6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat
tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
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III.
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre,
ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.
IV.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra
vonatkozóan elkülönülten szabályozza.
V.
A költségvetési gazdálkodás rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső
ellenőrzés megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi
önkormányzat elnökének a feladta.
3. A kötelezettségvállalás rendje
- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget
vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa
írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni.
- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr.
előírásait.
- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell
vezetni. A nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti.
- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján –
haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat
a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.
4. Pénzügyi ellenjegyzés
- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös
önkormányzati
hivatal
állományába
tartozó, az előírt
képesítési
követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.
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-

A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr.
vonatkozó rendelkezéseit.

5. Érvényesítés
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által
írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávrben meghatározottak szerint végzi.
6. A teljesítés igazolása
- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy.
- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik.
7. Utalványozás
- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének
vagy
elszámolásának
elrendelésére
(továbbiakban:
utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa meghatározott nemzetiségi
önkormányzati képviselő jogosult.
- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik.
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a
nemzetiségi önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat
elkészítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője
a felelős.
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi
szabályok
-

-

-

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági
esemény tekintetében azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos
a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az
érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős.
VI.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése

1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a Raiffeisen Banknál vezeti.
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2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és
költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi
célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának
rendjéről szóló Korm. rendelet jogszabályi rendelkezései szerint veszi igénybe.
VII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni,
számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti.
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok
változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar
Államkincstár felé.
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget.
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson.
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai
rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős.
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem
terheli felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási
kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai
miatt következett be.
VIII.
Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az
éves költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási
rend szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az
együttműködés szabályait kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi
önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják.
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3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával
egyidejűleg lép hatályba.
Záradék:
Jelen Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
15/2017.(II.02.) határozatával, az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a …./2017.(…….) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit
aláírás napjától kell alkalmazni.
Edelény, 2017. ……………… hó. … nap.

Molnár Oszkár
Edelény Város Önkormányzata
polgármester

Zele Józsefné
Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
elnök

Dr. Vártás József
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
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3.melléklet a 15/2017.(II.02.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István
király útja 52. szám, adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma:
725592 képviseli: Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat)
másrészről az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3780
Edelény, István király útja 52. szám, adószáma: 15783732-1-05 törzskönyvi
nyilvántartási száma: 783738 Képviseli: Szónoczki János elnök (a továbbiakban:
nemzetiségi önkormányzat) (együttesen: Szerződő felek)
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény ( a továbbiakban:
Njtv. ) 80. § (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint:
I.
Az önkormányzat működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés
alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja
az önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot.
A helyiséghasználat biztosítása 3780 Edelény, István király útja 52. szám alatti
ingatlanban, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 145-ös számú irodájában
történik. A helyi önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség
infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.
2.

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az
önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek
keretében az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja:
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat, (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése,
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a
Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által,
b)

a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és
postázási feladatokat a Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által,

c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján.
d) Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére a
közfoglalkoztatási program ügyintézését 5 fő közfoglakoztatotti létszámig
biztosítja.
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3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi
tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat
viseli.
4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott
személy segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell
hívni.
5. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést
észlel.
II.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése,
tartalma, határideje
1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a
költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását
követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést
és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht.
rendelkezései szerint meghatározott időpont.
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan
nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
5. A
helyi
önkormányzat
a
törvényességéért, a bevételi
felelősséggel nem tartozik.

nemzetiségi
és kiadási

önkormányzat
határozatának
előirányzatok megállapításáért

6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat
tartozásaiért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
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III.
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre,
ahhoz módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.
IV.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra
vonatkozóan elkülönülten szabályozza.
V.
A költségvetési gazdálkodás rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső
ellenőrzés megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi
önkormányzat elnökének a feladta.
3. A kötelezettségvállalás rendje
- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget
vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa
írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Kötelezettségvállalásért a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni.
- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr.
előírásait.
- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell
vezetni. A nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti.
- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján –
haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat
a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.
4. Pénzügyi ellenjegyzés
- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös
önkormányzati
hivatal
állományába
tartozó, az előírt
képesítési
követelményeknek megfelelő végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.
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-

A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr.
vonatkozó rendelkezéseit.

5. Érvényesítés
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által
írásban megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávrben meghatározottak szerint végzi.
6. A teljesítés igazolása
- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy.
- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik.
7. Utalványozás
- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének
vagy
elszámolásának
elrendelésére
(továbbiakban:
utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa meghatározott nemzetiségi
önkormányzati képviselő jogosult.
- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik.
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a
nemzetiségi önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat
elkészítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője
a felelős.
9. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásával összefüggő összeférhetetlenségi
szabályok
-

-

-

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági
esemény tekintetében azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos
a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az
érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős.
VI.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése

1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a Raiffeisen Banknál vezeti.
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2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és
költségei a nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi
célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának
rendjéről szóló Korm. rendelet jogszabályi rendelkezései szerint veszi igénybe.
VII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni,
számviteli nyilvántartásait elkülönülten vezeti.
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok
változásával kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
törzskönyvi nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar
Államkincstár felé.
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget.
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő
adatszolgáltatás teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított
rendszerekbe elektronikus úton adatot szolgáltasson.
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai
rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős.
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem
terheli felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási
kötelezettség elmaradása a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai
miatt következett be.
VI.
Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az
éves költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási
rend szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az
együttműködés szabályait kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi
önkormányzat megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják.
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3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával
egyidejűleg lép hatályba.
Záradék:
Jelen Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
15/2017.(II.02.) határozatával, az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a …./2017.(…….) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit
aláírás napjától kell alkalmazni.

Edelény, 2017. ……………… hó. … nap.

Molnár Oszkár
Edelény Város Önkormányzata
polgármester

Szónoczki János
Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
elnök

Dr. Vártás József
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

37

4./ Napirendi pont tárgya:
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához szükséges
gépek beszerzése Edelény és térségében c. támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 16./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Loj Balázs alpolgármester: A lakosság részére egy rövid összefoglalót kér, hogy mi a
fejlesztés tárgya.
Polgármester: Elmondja, hogy ezt a pályázatot, mint ahogyan a nevében is benne
van, külterületi utak fejlesztésére írták ki. Elég szigorú feltételekhez van kötve a
pályázat, az egyik ilyen feltétel, hogy a fejlesztendő területen több, legalább 10
vállalkozás, illetve a vállalkozáson belül enyhébb kategóriák, pl. őstermelők vannak-e
bejegyezve. Ez alapfeltétel a pályázatnál. Edelényben egyetlen egy ilyen külterület van,
ez a Nagy-Császta. A Nagy-Császta területén a harangtoronytól indulva az uradalmi
pince és az erdőszéléig, illetve a pincesoron is teljesen az erdőszéléig, és azon az
önkormányzati földúton, ami az erdő alatt indul, ami a leendő vízvezetéknek a
nyomvonala is, ezt a szakaszt tudták ebbe a pályázatba betenni. Az a szakasz, amit
utoljára említett, zúzott köves megoldással lenne, a többi aszfaltos, illetve térburkolati
megoldással kerülne megvalósításra. Ezen kívül „B” komponense ennek a pályázatnak
az útkarbantartáshoz szükséges gépeknek a beszerzése, tehát ez is tartalmazza. Ezt a
pályázatot Abod településsel kozorciumi formában adják be, traktort, pótkocsit
talajegyengetőt, különböző gépket szeretnének ebből beszerezni mindkét település
részére, ágaprítót Abodnak, ami az önkormányzat életét a későbbiekben
megkönnyítheti.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester jelzi, hogy a határozati javaslathoz van egy módosító indítvány, amit
jegyző úr ismertet.
Dr.Vártás József jegyző: Elmondja, hogy a képviselő-testület január 10-én már hozott
egy határozatot ezen pályázat benyújtásáról, ugyanakkor ennek a műszaki tartalma
bővült, illetve a pályázatban a helyrajzi számokat is szerepeltetni kell, ezért a módosító
javaslat az lenne, hogy a határozati javaslat egészüljön ki 8. ponttal: Képviselő-testület
a 6/2017.(I.10.) határozatát visszavonja.
Polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
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Polgármester a módosító javaslatal együtt szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot a módosítáassal együtt – 10 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2017.(II.02.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek beszerzése Edelény és térségében c.
támogatási kérelem benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VP67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú – Külterületi utak fejlesztése és
karbantartásához szükséges gépek beszerzése Edelény és térségében –
című támogatási kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be VP67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú – „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívásra
konzorciumi formában Abod Község Önkormányzatával közösen, mint
konzorciumvezető.
2. Képviselő-testület a projekt megvalósítási helyszínét az 1. célterülethez
kapcsolódóan az Edelény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő,
természetben a Császta-hegyen található külterületi 5360, 5458,
5361/5 hrsz-ú (5361/3 hrsz-ből jelenleg megosztás alatt álló) és az
5509 hrsz-ú földutakban határozza meg.
3. Képviselő-testület a projekt megvalósítási helyszínét a 2. célterülethez
kapcsolódó
eszközbeszerzés
vonatkozásában
Edelény
Város
Önkormányzata, Edelény István király útja 52. ingatlanban határozza
meg.
4. Képviselő-testület a projekt teljes elszámolható költségét bruttó
120.300.000 Ft összegben állapítja meg, melyből Edelény Város
Önkormányzatára eső elszámolható költség bruttó 116.363.000 Ft.
5. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez 5 % önerőt (bruttó
5. 818.152 Ft) biztosít a 2017. évi költségvetés fejlesztési célú
bevételei terhére.
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6. Képviselő-testület az előkészítés során felmerült bruttó 1. 939. 600 Ft
költség fedezetét a 2017. évi költségvetés fejlesztési célú bevételei
terhére biztosítja, amely a támogatási kérelem pozitív elbírálása
esetén a pályázati forrás terhére elszámolható.
7. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
előkészítésére és benyújtására, a konzorciumi megállapodás
megkötésére, és támogatott kérelem esetén a pályázat
megvalósítására.
8. Képviselő-testület a 6/2017. (I.10.) határozatát visszavonja.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
5 ./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
megvalósításához támogatás átadásáról
Előadó: polgármester

részére

közfoglalkoztatási

programok

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 17./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Béres Tibor képviselő: Az előterjesztésben szerepel, hogy a járdaépítések a korábbi
képviselői jelzések alapján történne. Kérdezi, hogy emellett történt-e valamilyen
műszaki bejárás, és esetlegesen valamilyen sorrend felállítása. Ha igen, ezt a képviselők
írásban megkaphatnák-e?
Polgármester: Kérdezi Fischer Ferdinánd képviselő urat, hogy esetleg erre a kérdésre
tud-e válaszolni.
Fischer Ferdinánd képviselő: Van egy fontossági sorrend, és az hogy a költségekbe
mennyi betonos, illetve aszfaltos járda fog beleférni, először ki kell számolniuk, és azt is,
hogy mennyi anyagi költséget tudnak hozzá adni, de ki kell számolni a mennyiséget is,
és csak azután állítanának fel fontossági sorrendet akár a képviselőkkel közösen.
Polgármester: A képviselőktől jönnek a jelzések, hol lenne nagyon fontos járdát
javítani, vagy újat építeni, nyilván ezeket figyelembe fogja venni a Kft. program megvalósítása során.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester: Csabai Gyula képviselő úr a mai ülésen nem tudott részt venni, ezért
egy rövid levelet küldött, ő is a járdaépítést szorgalmazza, konkrétan a Nefelejcs Óvoda
előtti járdaszakaszt említi a levélben, hogy jó lenne azt is felújítani.
Ezzel a javaslattal személy szerint ő is egyetért.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2017.(II.02.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére közfoglalkoztatási
programok megvalósításához támogatás átadásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére közfoglalkoztatási
programok megvalósításához támogatás átadásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület)
a
100%-os
tulajdonában
álló
Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) részére
közfoglalkoztatási programok megvalósításához 8 millió forint vissza
nem térítendő támogatást biztosít elszámolási kötelezettséggel.
2. Képviselő-testület az 1. pont szerinti támogatás nyújtásához
kapcsolódóan az alábbi minimális megvalósítandó célokat tűzi ki:
a) 60
fős
Mezőgazdasági
megvalósítása;

STARTMUNKA

mintaprogram

b) 200 fős hagyományos hosszabb időtartamú program, melynek
keretében az eb-rendészeti telep bővítése, a vásártartásra
szolgáló terület körbekerítése, járdaépítés és felújítás a korábbi
képviselői jelzések alapján, dísztó építése a sporttelepen, valamint
parkoló építés a finkei szociális otthon mellett valósuljon meg.
3. Képviselő-testület elrendeli az átadandó támogatás 2017. évi
költségvetésbe történő tervezését, valamint felhatalmazza a
polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. február 28., illetve 2018. február 28.
Felelős: polgármester, ügyvezető
Értesül: Kft., osztályok
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Napirend után Fischer Ferdinánd a Pénzügyi és ügyrendi Bizottság
elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a január 30-ai határidőre
minden képviselő leadta vagyonnyilatkozatát.
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

Dr.Vártás József
jegyző
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